
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                          PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea anexei la contractul de delegare prin concesiune a serviciului 

de iluminat public din municipiul Craiova nr.48275/27.03.2015, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015 

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

16.12.2021; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.217861/2021, raportul nr.218567/2021 

întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.219950/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea anexei la contractul de delegare prin concesiunea serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova nr.48275/27.03.2015, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015; 

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. c și d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1.Se aprobă modificarea anexei la contractul de delegare prin concesiune a 
serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr.48275/27.03.2015 
(proces-verbal de predare-preluare a bunurilor concesionate către S.C. Flash 
Lighting Services S.A.), prin completare cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional nr.4 
la contractul nr.48275/27.03.2015, prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015 referitoare la atribuirea 
contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova, către S.C. Flash Lighting Services S.A. 

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

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Servicii Publice  
Nr.  217861 /            2021 
 

                                                                                                              
Referat de aprobare privind 

modificarea prin completare a Procesului – Verbal de predare primire a bunurilor concesionate  
către S. C. Flash Lighting Services S.A., anexă la contractul de delegare nr. 48275/27.03.2015, 

 aprobat prin  HCL nr. 97/26.03.2015 
 
 

 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 conformitate 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, Inventarul bunurilor mobile şi 
imobile, aferente Sistemului de Iluminat Public din municipiul Craiova şi Procesul -verbal de predare- 
preluare a bunurilor. 
 Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei publice 
locale în calitate de Concedent transferă operatorului toate sarcinile şi responsabilităţilie privind 
furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor de 
utilităţi publice aferente acestora, pe baza contractului de delegare a gestiunii. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 215856/2021, Direcţia 
Patrimoniu a  transmis Fişa mijlocului fix „Sistem iluminat – Parc Romanescu” în vederea transmiterii 
în concesiune către concesionarul S.C. Flash Lighting Services, a sistemului de iluminat public existent 
în Parcul Romanescu din Municipiul Craiova.  
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii 51/2006, Legii nr. 448/2006 
coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova urmatoarele:  
 - modificarea prin completare a Procesului – Verbal de predare primire a bunurilor concesionate 
către S. C. Flash Lighting Services S.A., anexă la contractul de delegare nr. 48275/27.03.2015, cu 
bunurile prevăzute în Anexa 1 la prezentul raport; 
 - modificarea Hotarârii Consiliului Local  nr. 97/26.03.2015.  
 

Primar, 
  Lia Olguţa VASILESCU 

   
      
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

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

 

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

 
 
 



 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.  218567  / 08.12.2021                   
                          

Raport de specialitate privind   
modificarea prin completare a Procesului – Verbal de predare primire a bunurilor concesionate  

către S. C. Flash Lighting Services S.A., anexă la contractul de delegare 
 nr. 48275/27.03.2015, aprobat prin  HCL nr. 97/26.03.2015 

 
 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 conformitate 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, Inventarul bunurilor mobile şi 
imobile, aferente Sistemului de Iluminat Public din municipiul Craiova şi Procesul -verbal de predare- 
preluare a bunurilor. 
 Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei publice locale în 
calitate de Concedent transferă operatorului toate sarcinile şi responsabilităţilie privind furnizarea/ prestarea 
serviciilor de utilităţi publice, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente 
acestora, pe baza contractului de delegare a gestiunii. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 215856/2021, Direcţia Patrimoniu 
a  transmis Fişa mijlocului fix „Sistem iluminat – Parc Romanescu” precum şi HCL 206/2017, prin care se 
aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public, în vederea transmiterii în 
concesiune către concesionarul S.C. Flash Lighting Services, a sistemului de iluminat public existent în 
Parcul Romanescu din Municipiul Craiova care a fost reabilitat şi modernizat prin lucrări cu finanţare din 
fonduri europene.   
 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: 
 - modificarea anexei la contractul de delegare nr. 48275/27.03.2015 - Proces – Verbal de predare 
preluare a bunurilor concesionate către S. C. Flash Lighting Services S.A., prin completare cu bunurile 
prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul raport; 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional nr. 4 la Contractul nr. 
48275/27.03.2015, în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul raport; 
 - modificarea Hotarârii Consiliului Local  nr. 97/26.03.2015 în mod corespunzător.  
 

 
Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciuca Alin Glavan 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:               .12.2021 
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:              .12.2021 
Semnătura:  

 
 
 

Şef Serviciu, 
Alina Marin 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: .           12.2021 
Semnătura:  

  Întocmit, 
    insp.  Cristi Mustaţă 

                              insp. Mariana Popescu 
Îmi asum responsabilitatea pentru         fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:         .12.2021 
Semnătura:  



                                                                                                        
                                                                                                                                       Anexa nr. 2 

                                                                                                               la Raport 218567/2021 
  

ACT ADIŢIONAL NR. 4 
LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE  

A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC  
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA NR. 48275/27.03.2015 

 
   Încheiat între: 
  MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Târgului, nr. 26, telefon 0251416235, fax 
0251411561, CUI 4417214, cont  RO03TREZ24A700600710101X pentru lucrările de investiţii şi cont 
RO63TREZ24A700600200103X pentru lucrările de întreţinere – menţinere, deschise la Trezoreria Craiova, 
reprezentat prin d-na Lia Olguţa VASILESCU, primar, în calitate de concedent, pe de o parte,  
şi 
 S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA, cu sediul în str. Constantin Noica, nr. 173, sector 6, 
Bucureşti, telefon  0212334252/53/54, /fax 0212334255, 0212039926, CUI  RO 13845929, certificat de 
înregistrare/ înmatriculare J40/4125/2001, cont RO48TREZ7005069XXX001920, deschis la Trezoreria 
A.T.C.P. - Municipiul Bucureşti, reprezentat prin Dan Ovidiu Vătăjelu, având funcţia de director general, în 
calitate de concesionar, pe de altă parte. 
 
 Părţile au convenit următoarele: 
  
 Art. 1. Se completează cu bunuri Procesul – Verbal de predare preluare a bunurilor concesionate 
către S. C. Flash Lighting Services S.A, Anexă la Contractul nr. 48275/27.03.2015 de delegare prin 
concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, ca urmare a reabilitării şi modernizării 
sistemului de iluminat public existent în Parcul Nicolae Romanescu din Municipiul Craiova, potrivit 
Anexei la prezentul Act Adiţional. 
  
 
 Prezentul Act Adiţional a fost încheiat astăzi ............... în 2(două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul 
Craiova, înregistrat sub numărul 48275/27.03.2015. 
 
 
           CONCEDENT,                             CONCESIONAR, 
            MUNICIPIUL CRAIOVA                                    S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA 
          PRIMAR,                                                                     DIRECTOR GENERAL, 
             Lia – Olguţa Vasilescu                                                              Dan Ovidiu Vătăjelu 
 
       
       Direcţia Economico-Financiară,                                           
               Director Executiv,                                                                
                  Daniela Militaru 
 
 
     Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, 
               Director Executiv, 
                    Maria Nuţă 
 
           Direcţia Servicii Publice, 
               Director Executiv, 
                    Delia Ciucă 
 
             Vizat pentru legalitate, 
       Cons. juridic Ana Maria Mihaiu 



  
Anexa nr. 1           

la Raport 218567/2021 
 
 
 
 
 

Bunuri concesionate către S. C. Flash Lighting Services S.A., aferente 
 instalaţiei de iluminat public din Parcul Nicolae Romanescu 

 
 
 

Nr. 
crt 

DENUMIRE UM Cant Cod 
Clasif. 

Durată 
normală 
funcţionare 

Valoare Valoare 
totală 

1 PARCUL ROMANESCU – SISTEM DE ILUMINAT: 
- 505 stâlpi H – 5,5m + corpuri iluminat 
- 212 stâlpi H-2,6m + corpuri iluminat 
- 505 buc bloc racord 
- 5 buc tablouri de distribuţie 
- cablu electric: - 3x25+16 = 160595m 
                          - 3x150+70 = 214m 
                          - 3x70+35 = 522m 
                          - 3x50+25 = 573m 
                          - 3x120+70 = 123m 
                          - 4x16 = 1183m 
 

Buc 1 1.7.1.2 32 - 48 5512769,7 6648118,73 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



           

 

 

 

 

 

Anexa  1          

la Raport 218567/2021 

 

 

 

 

 
Bunuri concesionate către S. C. Flash Lighting Services S.A., aferente 

 instalaţiei de iluminat public din Parcul Nicolae Romanescu 

 

 

 

Nr. 

crt 

DENUMIRE UM Cant Cod 

Clasif. 

Durată 

normală 

funcţionare 

Valoare Valoare 

totală 

1 PARCUL ROMANESCU – SISTEM DE ILUMINAT: 

- 505 stâlpi H – 5,5m + corpuri iluminat 

- 212 stâlpi H-2,6m + corpuri iluminat 

- 505 buc bloc racord 

- 5 buc tablouri de distribuţie 

- cablu electric: - 3x25+16 = 160595m 

                          - 3x150+70 = 214m 

                          - 3x70+35 = 522m 

                          - 3x50+25 = 573m 

                          - 3x120+70 = 123m 

                          - 4x16 = 1183m 

 

Buc 1 1.7.1.2 32 - 48 5512769,7 6648118,73 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                            



          

 
                                                                                                                                                                                                                       

Anexa 2 

                                                                                                               la Raport 218567/2021 

  

ACT ADIŢIONAL NR. 4 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE  

A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC  

DIN MUNICIPIUL CRAIOVA NR. 48275/27.03.2015 

 

   Încheiat între: 
  MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Târgului, nr. 26, telefon 0251416235, fax 
0251411561, CUI 4417214, cont  RO03TREZ24A700600710101X pentru lucrările de investiţii şi cont 
RO63TREZ24A700600200103X pentru lucrările de întreţinere – menţinere, deschise la Trezoreria Craiova, 
reprezentat prin d-na Lia Olguţa VASILESCU, primar, în calitate de concedent, pe de o parte,  
şi 
 S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA, cu sediul în str. Constantin Noica, nr. 173, sector 6, 
Bucureşti, telefon  0212334252/53/54, /fax 0212334255, 0212039926, CUI  RO 13845929, certificat de 
înregistrare/ înmatriculare J40/4125/2001, cont RO48TREZ7005069XXX001920, deschis la Trezoreria 
A.T.C.P. - Municipiul Bucureşti, reprezentat prin Dan Ovidiu Vătăjelu, având funcţia de director general, în 
calitate de concesionar, pe de altă parte. 
 
 Părţile au convenit următoarele: 
  
 Art. 1. Se completează cu bunuri Procesul – Verbal de predare preluare a bunurilor concesionate 
către S. C. Flash Lighting Services S.A, Anexă la Contractul nr. 48275/27.03.2015 de delegare prin 
concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, ca urmare a reabilitării şi modernizării 
sistemului de iluminat public existent în Parcul Nicolae Romanescu din Municipiul Craiova, potrivit 
Anexei la prezentul Act Adiţional. 
  
 
 Prezentul Act Adiţional a fost încheiat astăzi ............... în 2(două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul 
Craiova, înregistrat sub numărul 48275/27.03.2015. 
 
 
           CONCEDENT,                             CONCESIONAR, 

            MUNICIPIUL CRAIOVA                                    S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA 

          PRIMAR,                                                                     DIRECTOR GENERAL, 

             Lia – Olguţa Vasilescu                                                              Dan Ovidiu Vătăjelu 
 
       

       Direcţia Economico-Financiară,                                           

               Director Executiv,                                                                

                  Daniela Militaru 
 
 

     Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, 

               Director Executiv, 

                    Maria Nuţă 

 

           Direcţia Servicii Publice, 

               Director Executiv, 

                    Delia Ciucă 

 



             Vizat pentru legalitate, 
       Cons. juridic Ana Maria Mihaiu 
  
 

 

 

 

 

Anexa            

la Actul Adiţional nr. 4 

 

 

 

 

 
Bunuri concesionate către S. C. Flash Lighting Services S.A., aferente 

 instalaţiei de iluminat public din Parcul Nicolae Romanescu 

 

 

 

Nr. 

crt 

DENUMIRE UM Cant Cod 

Clasif. 

Durată 

normală 

funcţionare 

Valoare Valoare 

totală 

1 PARCUL ROMANESCU – SISTEM DE ILUMINAT: 
- 505 stâlpi H – 5,5m + corpuri iluminat 
- 212 stâlpi H-2,6m + corpuri iluminat 
- 505 buc bloc racord 
- 5 buc tablouri de distribuţie 
- cablu electric: - 3x25+16 = 160595m 
                          - 3x150+70 = 214m 
                          - 3x70+35 = 522m 
                          - 3x50+25 = 573m 
                          - 3x120+70 = 123m 
                          - 4x16 = 1183m 
 

Buc 1 1.7.1.2 32 - 48 5512769,7 6648118,73 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 219950/ 08.12.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 217861/2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 218567.2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
 HCL nr. 97/26.03.2015 privind atribuirea Contractului de delegare prin concesiunea 

serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova către SC Flash Lighting 
Services SA București; 

 HCL nr. 206/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova; 

 Contractul de delegare prin concesiunea serviciului de iluminat public din 
Municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

propunerea privind: 
- modificarea anexei la contractul de delegare nr. 48275/27.03.2015 - Proces – Verbal de 
predare preluare a bunurilor concesionate către S. C. Flash Lighting Services S.A., prin 
completare cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul raport; 
- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional nr. 4 la 
Contractul nr. 48275/27.03.2015, în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul raport; 
- modificarea Hotarârii Consiliului Local  nr. 97/26.03.2015 în mod corespunzător. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 08.12.2021         Data 08.12.2021              
Semnatura          Semnatura           
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