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REFERAT 

Priveste : aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al 

Municipiului  Alexandria 

 

           In  conformitate  cu  prevederile  art. 36, alin. (3), lit. b)  si c) din 

Legea  nr. 215/2001 a administratiei   publice  locale, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare,  Caietul de sarcini al Serviciului de Iluminat Public se 

aproba de Consiliul Local al municipiului Alexandria. 

Prin prezentul referat  se impune necesitatea si oportunitatea 

aprobarii Caietului de sarcini privind Serviciul de Iluminat Public  al 

Municipiului Alexandria, prin care se stabilesc conditiile de desfasurare a 

acestui serviciu,  nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare 

functionarii acestuia in conditii de eficienta si siguranta. 

 Acest Caiet de sarcini privind Iluminatul Public al Municipiului 

Alexandria,  a fost elaborat spre a servi drept documentatie  tehnica si de  

referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare al acestui 

Serviciu  de Iluminat Public al Municipiului Alexandria, incredintat prin 

gestiune directa Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului 

Public  Alexandria. 

 Caietul de sarcini privind Iluminatul Public al Municipiului Alexandria 

face parte  integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor 

de realizare a Serviciului de Iluminat public  la nivelul Municipilui Alexandria 

si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza. 



Oportunitatea  Caietului  de sarcini privind Iluminatul Public a aparut ca 

urmare a activitatii de utilitate publica si de interes economic si social general, 

aflata sub autoritatea administratiei publice locale , care au drept scop asigurarea 

iluminatului cailor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si 

ornamental-festiv la nivel de Municipiu Alexandria. 

Necesitatea  acestui Caiet de sarcini  este pentru a  a servi drept documentatie  

tehnica si de  referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare al 

acestui Serviciu  de Iluminat Public al Municipiului Alexandria, incredintat prin 

gestiune directa Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public  

Alexandria. 

Implementarea propriu-zisa al Caietului de sarcini al Serviciului   este 

necesara si oportuna pentru intrega activitate de utilitate publica si de interes 

economic si social general, aflata sub autoritatea administratiei publice locale a 

Municipiului Alexandria. 

 Avand in vedere cele prezentate mai sus,  consideram ca este necesesara 

aprobarea Caietului  de sarcini privind Iluminatul Public din Municipiul Alexandria. 
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