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                                            ANUNȚ 

                               DEZBATERE PUBLICĂ 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de 

iluminat public al Comunei Coșteiu, Județul Timiș, a studiului de fundamentare a deciziei 

de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Coșteiu, Județul Timiș, a 

Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului 

de Sarcinii, a documentației de atribuire prin procedură simplificată. 

 

   În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, propunem spre dezbatere publică textul 
complet al Proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a 

Serviciului de iluminat public al Comunei Coșteiu, Județul Timiș, a studiului de 

fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Coșteiu, 

Județul Timiș, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat 

public, a Caietului de Sarcinii, a documentației de atribuire prin procedură simplificată. 

  Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul propriu al Primăriei Comunei Coșteiu, județul 

Timiș, strada Principală nr. 282A, și publicat pe site-ul instituției www.costeiu.ro , în data de 

26.10.2021, conform procesului verbal nr. 8231/26.10.2021. 

 

  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugesti sau opinii cu valoare de recomandare, cu 

privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei Comunei Coșteiu – la  Registratură, de 
luni pana joi, intre orele 9:00-15:00, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail  

primaria.costeiu@yahoo.com, Telefon: Tel/ Fax 0256326500,  până în data de 24.11.2021. 
 

  La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicările primite vor fi centralizate, 
analizate si implementate (daca va fi cazul). 
Documentația in forma finala va fi supusa aprobării Consiliului Local COȘTEIU, atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza 
L100/2016, prin SICAP. 
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