
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       PROIECT 

 
     HOTĂRÂREA NR._____ 

privind ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova 

 
 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2021; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.156899/2021, raportul nr.160794/2021 
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.162146/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova;  

     În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi Ordinului ANRSC nr.77/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor 
serviciului de iluminat public; 
           În temeiul art. 129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.139, alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
    Art.l.Se aprobă ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din 

municipiul Craiova, conform anexei nr.1 (pag.1-13) care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

    Art.2.Se aprobă actul adiţional nr.3 la Contractul nr.48275/27.03.2015, prevăzut în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

    Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2016. 

    Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. FLASH  
LIGHTING SERVICES S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
INIŢIATOR,  AVIZAT, 

PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

  





MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr. 160794 /14.09.2021                     
                          

Raport de specialitate privind   
ajustarea tarifelor specifice serviciului de iluminat public  

din Municipiul Craiova 
 

  Potrivit prevederilor art. 1, alin (2), lit. f. din Legea nr. 51/2006 republicată, privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, iluminatul public este un serviciu de utilitate publică. 
 În coformitate cu prevederile art. 22 din acelaşi act normativ, gestiunea delegată ca 
modalitate de gestiune a serviciilor de utilităţi publice, se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale. 
 Prin HCL nr. 97/26.03.2015, s-a aprobat atribuirea Contractului de delegare prin concesiune 
a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova către S.C. Flash Lighting Services S.A. 
Bucureşti, înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015, contract care cuprinde în anexe, Oferta financiară 
cu tarifele unitare pentru desfăşurarea serviciului. 
  Prin HCL nr. 93/25.02.2016, s-a aprobat modificarea tarifelor unitare privind desfăşurarea 
serviciului de iluminat public, din Oferta financiară Anexă la Contractul nr. 48275/27.03.2015 de 
delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova. 
 Potrivit prevederilor art. 15, alin. 7 şi art. 16, alin 10 din Contractul nr. 48275/27.03.2015, 
de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, concesionarul 
are dreptul să propună tarife de iluminat public, fundamentate în condiţiile legii iluminatului 
public, iar concedentul are dreptul să aprobe tarifele propuse, să controleze şi să supravegheze 
modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de ajustare a acestora. 
 În baza prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 77/2007,  S.C. Flash Lighting Services S.A a 
întocmit fişele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
iluminat public pe baza cheltuielilor materiale, cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale 
care au fost actualizate cu indicele de creştere al preţurilor de consum, respectiv 111,2%, pe 
perioada aprilie 2015 – mai 2021 şi cu indicele de creştere a salariului minim pe economie, în 
perioada 2015 – 2021, respectiv 285,71%. 
 În Anexa 1 la Memoriul Tehnico – Economic nr. 411/2021, întocmit de  S.C. Flash Lighting 
Services S.A, este comunicat de către Institutul Naţional de Statistică, Indicele Preţurilor de 
Consum (IPC) pentru perioada de la inceputul Contractului de delegare si până în prezent, aprilie 
2015 – mai 2021: IPC Servicii -111,2%. 
 În perioada de la începutul Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 
iluminat public din Municipiul Craiova nr. 48275/2015 până în prezent, mai precis în perioada 
2015 – 2021, salariul minim pe economie, pentru ramura construcţiilor, ramură în care este inclus 
şi codul CAEN 4321, al activităţilor desfăşurate de S. C. Flash Lighting Services S.A în cadrul 
Contractului mai sus mentionat, a crescut de la 1.050 lei/lunar la 3.000 lei/lunar, ceea ce se traduce 
într-o creştere de 285,71% a acestui indicator, Anexa 2 şi Anexa 3 la Memoriul Tehnico – 
Economic nr. 411/2021, întocmit de  S.C. Flash Lighting Services S.A. 
 În conformitate cu prevederile art. 21 din acelaşi contract, operatorul serviciului de iluminat 
public va practica tarife aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, potrivit legislaţiei în 
vigoare. 
 În raport cu dispoziţiile art. 27 din Contractul nr. 48275/27.03.2015 ce statuează că 
modificările legislative au drept consecinţă ajustarea tarifului, se impune adoptarea actului 
administrativ de către autoritate. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova  sub nr. 134096/2021, S.C. Flash 



Lighting Services S.A. solicită aprobarea  ajustării tarifelor pentru serviciul de iluminat public.   
 Noile tarife vor intra în vigoare, după aprobarea acestora în Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi nu se vor aplica retroactiv pentru lucrările deja recepţionate. 
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate 
precum şi  prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 
 -  Ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, 
potrivit Anexei nr. 1 la prezentul raport (pag. 1-13); 
 - Aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la Contractul 48275/27.03.2015, în forma anexată la 
prezentul raport – Anexa nr. 2; 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional nr. 3 la 
Contractul nr. 48275/27.03.2015. 
 - Modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 93/25.02.2016,  Anexa nr. 1 (pag. 1-15). 
 
 

 
Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciuca Alin Glavan 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:               .09.2021 
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:              .09.2021 
Semnătura:  

 
 
 

Şef Serviciu, 
Alina Marin 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data: .           09.2021 
Semnătura:  

 
 
 
 
 

  Întocmit, 
    insp.  Cristi Mustaţă 

                    insp. Mariana Popescu 
                    insp. Corina Ştefăniţă 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru         
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:         .09.2021 
Semnătura:  
 

 
 

 
                                                                                                                              
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































































































































































































































































































































 
Anexa nr. 1             

la Raportul de specialitate nr. 160794/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TARIFE UNITARE AJUSTATE 
conform creşterii Indicelui Preţurilor de Consum (IPC),  

O.U.G. nr. 114/2018 modificată şi completată prin O.U.G. nr. 43/2019  
şi  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

privind desfăşurarea serviciului de iluminat public 
 

 
 
 
 Borderourile de tarife unitare din Oferta financiară Anexă la Contractul nr. 48275/27.03.2015 de 
delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova ajustate - pag. 1 – 13. 
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