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ANUNT 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI COMANESTI, 
reprezentata prin dl. Ec. Viorel Miron, in calitate de PRIMAR, cu sediul in orasul Comanesti, 
str. Ciobanus, nr.2, judetul Back", in temeiul art.7 alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, republicata, aduce la cunostinta cetatenilor 
orasului Comanesti, ca a elaborat, prin intermediul Serviciului de Administratie Publica. 
Locala., un Project de hoteircire privind aprobarea delegii rii prin concesiune a Serviciului de 
iluminat public al Orasului Comanesti, Judetul Baceiu, a studiului de fundamentare a deciziei 
de delegare a Serviciului public de iluminat al Orasului Comeinesti, Judetul Baca' u, a 
Regulamentului de Organ izare si functionare al serviciului de iluminat public, a Caietului de 
Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura 

Persoanele interesate de acest proiect, il pot consulta personal la sediul Primariei orasului 
Comanesti, la Registratura unitatii, zilnic, de luni pand joi intre orele 07.30-16.00, iar vinerea 
intre orele 07.30-13.30 cat si pe site-ul www.primariacomanesti.ro  la rubrica „Transparenta 
decizionala" . 

Cetatenii care doresc sä faca propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare 
privind acest act normativ, o pot face in scris pe adresa : UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALA A ORASULUI COMANESTI, str. Ciobanus, nr.2, judetul Backt, sau 
depuse direct la registratura institutiei noastre. Materialele transmise vor purta mentiunea 
"Recomandare" la proiectul de act normativ privind aprobarea delegeirii prin concesiune a 
Serviciului de iluminat public al Orasului Comeinesti, Judetul Bacei u, a studiului de 
fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului public de iluminat al Orasului Coma nesti, 
Judetul Bacei u, a Regulamentului de Organizare i functionare al serviciului de iluminat 
public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata 

Ultima zi de depunere a propunerilor si sugestiilor sense este data de25.02.2022.  
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Ec. Viorel Miron 	 Ing. Aron Mihaela 
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