
 

 
 

 

 
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind delegarea gestiunii și aprobarea de achiziție directă a activităților 
specifice serviciului de iluminat public al comunei Gherăseni,  

județul Buzău 

 
 

         Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău, 

         Având în vedere: 

      - referatul de aprobare al Primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău, 
înregistrat sub nr.4207/21.07.2022; 

      - proiectul de hotărâre nr. 38/149/22.07.2022 privind delegarea gestiunii 

și aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat 
public al comunei Gherăseni, județul Buzău; 

      - raportul de specialitate nr.4208/21.07.2022 întocmit de compartimentul 

de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, 
judeţul Buzău;  

     - raportul de avizare nr.4959/29.07.2022 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr. 4958/29.07.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din 

cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
     - raportul de avizare nr. 4957/29.07.2022 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat 

al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - HCL nr.10/11.02.2015 privind înființarea serviciului de iluminat public 

al comunei Gherăseni, aprobarea modalității de gestiune a acestuia, a 
Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public 

și al Caietului de sarcini al comunei Gherăseni; 

     - contractul-cadru privind folosirea infrasctructurii sistemului de 
distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, 

nr.Bz 3560/12.07.2022 / 4101/15.07.2022, îngheiat între Distribuție Energie 

Electrică România S.A. Cluj Napoca – Sucursala Buzău și Comuna Gherăseni; 
     - prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public; 

     - prevederile art. 29 alin (8) , lit. b) si alin. (9) din Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr.51/2006; 

    - prevederile art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 
     - prevederile art.129 alin.(2) lit. d) coroborat cu alin.7 lit.n), alin.(3) lit. e) și 

alin.6 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 



 

 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
      

         Art.1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al 

comunei Gherăseni, județul Buzău, către societatea S.C. ENERGOMAT 

DINAMIC SRL cu sediul în strada Gheorghiță Lupescu, nr.1, oraș Râmnicu 
Sărat, județul Buzău, reprezentată prin domnul Matei Costică având calitatea 

de administrator. 

        Art.2. Se aprobă încheierea contractului pentru realizarea serviciului de 
iluminat public, din localitatea Gherăseni, judeţul Buzău, prin procedura 

“achiziţie directă”, în temeiul art. 29 alin (8), lit. b) și alin. (9) din Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, coroborat cu art. 7, 
alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.   

         Art.3. Achiziţia directă de servicii, respectiv activitatea de iluminat 

public, din comuna Gherăseni, judeţul Buzău, se va realiza prin încheierea 
unui contract de achiziție publică de servicii, conform formei din Anexa la 

prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

        Art.4. In termen de 90 zile de la semnarea contractului de achiziție 

publică de servicii, societatea S.C. ENERGOMAT DINAMIC SRL, reprezentată 
legal prin administrator, Matei Costică, are obligația obținerii licenței de la 

A.N.R.S.C. conform art. 49 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, republicata, cu modificările și completările ulterioare. 
       Art.5. Valoarea contractului nu va depăși suma de 135.060 lei fara TVA. 

și se va încheia pe o durata  de un an. 

       Art.6. Se aprobă mandatarea domnului Țintă Vasile în calitate de primar 
al comunei Gherăseni pentru semnarea contractului cu operatorul desemnat, 

contract având ca obiect realizarea activităţii iluminat public. 

       Art.7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei 
Gherăseni, domnul ing.Țintă Vasile. 

       Art.8. Secretarul general al comunei Gherăseni va comunică Primarului 

comunei, Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor și instituţiilor 

publice, persoanelor interesate şi va aduce la cunoştinţă publică,  în condiţiile 
şi termenele prevăzute de lege, prezenta hotărâre.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, 

Iordache Georgică 

 
 

 

                                                       Contrasemnează pentru legalitate 
                   Secretar general al comunei,  

                                                                                           Radu Nina 

 
 

 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în 
şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, - 
vot împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

Gherăseni, 29 iulie 2022 
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