
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
         

    HOTĂRÂREA NR. 77 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a serviciului de 

iluminat public din municipiul Craiova, încheiat cu S.C. Luxten Lighting CO S.A. 
Bucureşti 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2013;  

  Având în vedere raportul nr.25150/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova, încheiat cu S.C. Luxten Lighting CO S.A. 
Bucureşti şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.54, 55, 56, 57 şi 58/2013; 
       În conformitate cu prevederile art.32 alin.2 din Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi ale art.24 alin.2 din Legea nr.230/2006, privind 
serviciul de iluminat public, modificată şi completată; 

  În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, lit.14, art.45, alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractului de 
delegare a serviciului de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat 
public arhitectural, ornamental, stradal, al clădirilor de patrimoniu din 
municipiul Craiova, încheiat cu S.C. Luxten Lighting CO S.A. Bucureşti. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de delegare, în forma prevăzută în anexa care face 
parte integrantă prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.235/2002 referitoare la 
aprobarea contractului de delegare a serviciului de reabilitare şi modernizare a 
sistemului de iluminat public din municipiul Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.Luxten Lighting 
CO S.A.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
       SECRETAR, 

Bianca Maria Carmen PREDESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



 

                                                           Anexa la Hotărârea nr.77/2013 
 
 
 

                                                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Bianca Maria Carmen PREDESCU 
 
 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR.18 
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

 
 
Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi,_____________ între: 
 
 
1.Consiliul Local al municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, 
CUI 4417214, prin Primar, pe de o parte, şi 
 
2.S.C. S.C. Luxten Lighting CO S.A. - Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, 
str. Parâng, nr.76, reprezentată prin Director General, pe de altă parte, 
 
 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.235/2002 prin care s-a aprobat contractul de delegare al serviciului de iluminat 
public, încheiat între Consiliul Local al municipiului Craiova şi  S.C. Luxten Lighting 
CO S.A., contract înregistrat sub nr.42515/07.11.2002. 
Părțile prezentului act adițional convin modificarea Contractului de delegare al 
serviciului de iluminat public, după cum urmează: 
 
Art.1. La art.3, Cap.3 DURATA CONTRACTULUI din Contractul de delegare al 
serviciului de iluminat public, se introduce alin.3,  având următorul conținut: 
“Contractul de delegare a serviciului de iluminat se prelungeşte cu 1 (un) an, de la 
data semnării lui de către părţi. 
 
 
Art.2. Celelalte articole din Contractul de delegare a serviciului de iluminat, astfel 
cum a fost modificat prin actele adiţionale ulterioare, rămân neschimbate. 
 



 

 
Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi ……….., în 2 (două) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte din Contractul de delegare a serviciului de iluminat 
public, înregistrat sub nr.42515/2002. 
 
 
 
 
Consiliul Local al municipiului Craiova                        S.C.  Luxten Lighting CO S.A. 
  
                        Primar,                                                               Director General 
          Lia Olguta Vasilescu                                                           Monica Bucur 
 
 
Director Executiv Direcţia Economico Financiară 
Nicolae Pascu 
 
 
 
Director Executiv Direcţia Servicii Publice 
Monica Nastasă 
 
 
 
Vizat pentru legalitate 
cons.jur.Alin Glăvan 
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