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REFERAT DE APROBARE
a Prciectului de hotdrflre privind aprobarea Contractului de prestiri servicii

Nr. 3929 din 25,O5,2027, incheiat intre [t.A,T. TIBUCANI, in calitate de
beneficiar gi S,C, SIA INDUSTRY SRL. fn caliatate de prestator, inregistrat sub

Nn 45 din 74 iunie 2027

Ioan Rusu, primarul comunei Jibucani, judelul Neam!, in calitate de iniliator al

acestui proiect de hotdr6re;

Av6nd in vedere prevederile:
- art. 129 alin. (2) lit. b) alin, (a) lit. e) din O.U,G, Nr. 5712019 privind Codul

Administrativ, cu modificHrile 9i completErile ulterioare;
- art. 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit5ti publice, cu

modificarile si completarile ulterioare,

Jinfind cont de faptul c5, recent am reziliat contractul de prest5ri servicii cu S'C.

LUCRiS SRL, motivat de costurile foarte mari practicate de aceastE firmH pentru

serviciile oferite deeparalii 9i Tntrelinere iluminat public stradal in comuna Jibucani,
judelul Neam!, despre care v-am adus la cunogtin!5 in cursul acestui an, am procedat la

identificarea unui alt agent economic cu obiect identic de activitate'
Urmfind procedura legalS de achizilii publice, a fost selectat un nou agent

economic, respectiv, S,C, SIA INDLISTRY SRL, a9a inc6t la data de 24 mai 2021 a fost

inregistrat Contractul de prest5ri servicii sub Nr. 3929. 
^

Obiectul noului contract consti in "Reparalii gi Intrelinere iluminat public stradal

in comuna Jibucani, judelul Neam!" - Cod PVC: 50232100-1 9i se va derula pe o durat5

de 12 luni, cuprins5 in intervalul24 mai 2021 - 23 mai 2022.
pentru serviciile prestate se va achita 2.500 lei/set operalii necesare intrelierii 9i

reparaliei relea il umi nat stradal (material, manoper} + utilaj +transpoft).

Modernizarea Sistemului de Iluminat public stradal in comuna noastr5 este

justificata atat prin motive de ordin economico-financiar, cat si prin argumente sociale si

de mediu,
Din punct de vedere economico-flnanciar, in contextul actual, acest contact

reprezinta cea mai potrivita strategie pentru obtinerea celui mai bun raport calitate -
cost si realizarea indicatorilor de performanta ai serviciului prestat locuitorilor comunei la

nivelele de calitate si la termenele stabilite potrivit legislatiei in vigoare.

Din punct de vedere social, acest proiect va contribui la asigurarea unui serviciu

eficient 9i ia TmbunatSlirea conditiilor de siguran!5 ale locuitorilor comunei.noastre.

Din punct de vedere al protectiei mediului, prin derularea acestui proiect se va

asigura un grad mai ridicat de conformare cu cerintele Uniunii Europene pentru iluminat

public stradal.
Din analiza actelor normative 9i a considerentelor susmenlionate, apreciem cE acest

proiect de hot|rAre este legal, actual 9i oportun, motiv pentru care am procedat,

tl ,.'



impreun5 cu secretarul comunei, la nominalizarea acestuia ca fiind persoana care trebuie
sE analizeze 9i sE intocmeasc5 raporlul de specialitate, stabilind ca dat6 de depunere a

rapoftului ziua de 14 iunie 202Lt ora 14,00.
Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul

Neam! c5reia ii va fi inaintat acest proiect de hot5r6re in vederea dezbaterii 9i intocmirii
avizului consultativ este 'Comisia Juridic5 9i de DisciplinS".

Primar,
Ioan RUSU
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