
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
    
         PROIECT 
 
     HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind modificarea contractului nr.42515/2002 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting Co.S.A., având ca obiect delegarea 

serviciului de iluminat public 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013. 
 Având în vedere raportul nr.100375/2013 al Direcţiei Servicii Publice, prin care 
se propune modificarea contractului nr.42515/2002 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting Co.S.A., având ca obiect delegarea 
serviciului de iluminat public; 

În conformitate cu prevederile art.35, alin.4 din Legea nr.230/2006 a serviciului 
de iluminat public; 

 În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d coroborat alin. 6 lit. a, pct.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 modificarea art.9.2.1, Capitolul 9 din contractul nr.42515/2002 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting 
Co.S.A., care va avea urmărul conţinut: „Valoarea lucrărilor de întreţinere şi 
menţinere nu va depăşi 35.000 euro/lună fără T.V.A.Plata lucrărilor de 
întreţinere şi menţinere se face în lei la cursul leu/euro din ziua facturării”. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul adiţional de 
modificare a contractului nr. 42515/2002 de delegare a serviciului de iluminat 
public, prevăzut  în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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. 

 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
  



 

 

                                                                                                 
______________________________________________________________________
_ 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 100375/17.07.2013 
 
 
        
                     Se aprobă, 
             PRIMAR, 
                   Lia Olguţa VASILESCU
        

 
 

RAPORT 
 
 

 
 Potrivit prevederilor art. 35, alin. 4, din Legea 230/2006, finanţarea lucrărilor de 
investiţii pentru dezvoltarea, funcţionarea şi exploatarea Serviciului de Iluminat Public 
din alocaţii de la bugetele locale se face în baza hotărârii consiliilor locale. 
 În conformitate cu prevederile art. 5.1.1. din Contractul nr. 42515/07.11.2002 de 
delegare a Serviciului de Iluminat Public, aprobat prin H.C.L. nr. 235/31.10.2002,  
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LUXTEN Lighting 
Co.S.A.., aceasta din urmă a fost delegată să preia în vederea administrării, gestionării, 
exploatării, întreţinerii, menţinerii, modernizării, reabilitării şi extinderii Sistemului de 
Iluminat Public din Municipiul Craiova. 
 Conform art. 6.15 din contractul  nr. 42515/2002 Titularul va efectua plata tuturor 
drepturilor cuvenite Gestionarului. 
 Potrivit prevederilor art. 12.2 din contractul de delegare a serviciului de iluminat 
public înregistrat sub  nr. 42515/2002, modificarea contractului se poate face de comun 
acord, prin act adiţional la prezentul contract. 
 Prin lucrările executate, numărul corpurilor de iluminat din Municipiul Craiova a 
crescut de la 5.895 buc. la 18.573 buc. 
 De asemenea, de la data intrării în vigoare a contractului până  în prezent s-au 
executat o serie de lucrări de extindere a Sistemului de Iluminat Public,  de asemenea s-
au realizat obiective de investiţii noi cum ar fi: Piaţa Mihai Viteazu, Parcul Tineretului, 
iluminat arhitectural la unele obiective de importanţă publică sau culturală din 
municipiul Craiova, obiective care au fost date în administrare  gestionarului Sistemului 
de Iluminat Public – S.C. Luxten Lighting Co. S.A. 
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 Având în vedere cele de mai sus, este necesară suplimentarea valorii lucrărilor de 
întreţinere şi menţinere a iluminatului public cu suma de 5000 euro/lună fără tva. 
 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 
- modificarea prevederilor art.9.2.1, Capitolul 9 din contractul de delegare a serviciului 
de iluminat public, acesta urmând a avea următorul conţinut: “Valoarea lucrărilor de 
întreţinere şi menţinere nu va depăşi 35.000 euro/lună fără tva”. Plata lucrărilor de 
întreţinere şi menţinere se face în lei la cursul leu/euro din ziua facturării.  
- împuternicirea Primarului municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului nr. 42515/2002 de delegare a serviciului de iluminat public, în 
forma anexată la prezentul raport – Anexa 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Director Executiv,                       Director Executiv Adj.,  
           Monica Nastasă,                                                Alin Glăvan        
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Anexa 1 
 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 20 
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. Luxten Lighting CO S.A. - Sucursala Bucureşti, cu sediul în 
Bucureşti, str. Parâng, nr. 76, reprezentată prin Preşedinte Directorat, pe de altă 
parte, 
 
 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
235/2002 prin care s-a aprobat contractul de delegare a 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. 
 Părţile prezentului act adiţional convin modificarea Contractului de delegare 
a serviciului de iluminat public, după cum urmează: 
 
 Art.1. Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
__________, la art. 9.2.1, Cap. 9 – Preţul şi modalitatea de plată a prestaţiilor - din 
Contractul de delegare a serviciului de iluminat public, se modifică alin. 2,  având 
următorul conţinut: 
 “Valoarea lucrărilor de întreţinere şi menţinere nu va depăşi 35.000 
euro/lună fără tva”. Plata lucrărilor de întreţinere şi menţinere se face în lei la 
cursul leu/euro din ziua facturării. 
 
 Art.2. Celelalte articole din Contractul de delegare a serviciului de iluminat, 
astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale ulterioare, rămân neschimbate. 
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Prezentul act adiţional 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,                                                         Preşedinte Directorat, 
             Lia Olguţa Vasilescu                                                  Ec. Monica Bucur 
 
 
Director Ex. Direcţia Economico Financiară,                Vicepreşedinte Directorat, 
                    Nicolae Pascu          Ec. Silvian Şerbănescu 
 
 
 
    Director Executiv Direcţia Servicii Publice,   Oficiu Juridic 
                      Monica Nastasă 
 
 
 
                  Director Adj., 
                   Alin Glăvan 
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