
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
          PROIECT  

                  HOTĂRÂREA NR._______ 
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; 
       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. 

 
 

INIŢIATOR,       AVIZAT, 
PRIMAR,        SECRETAR, 

           Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



                                                                                                 
 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
NR.25150 /14.02.2013 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                             Se aprobă 
                                                                               Primar, 

                                                                           Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
  
 
 
 Prin H.C.L. nr.235/2002 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. 
 Potrivit prevederilor art.3, alin.2 din contractul de delegare a serviciului de 
iluminat public înregistrat sub nr.42515/2002, prelungirea contractului se poate face, de 
comun acord, prin act adiţional la prezentul contract. 
 În conformitate cu prevederile art.32 alin.2 din Legea nr.51/2006, privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
durata unui contract de delegare poate fi prelungita, in aceleasi conditii contractuale, ori 
de cate ori autoritatea administratiei publice locale solicita operatorului, pentru buna 
executare a serviciului, realizarea unor investitii ce nu ar putea fi amortizate in termenul 
ramas pana la finalizarea contractului decat printr-o crestere excesiva a tarifelor si 
taxelor. 
 De asemenea potrivit prevederilor art.24 alin.2 din Legea nr.230/2006, cu 
modificările şi completarile ulterioare, privind serviciul de iluminat public, sub rezerva 
contractelor in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, durata unui contract 
prin care se deleaga gestiunea nu poate fi mai mare decat durata necesara amortizarii 
investitiilor, fara a depasi 49 de ani. Aceasta durata poate fi prelungita numai in 
urmatoarele cazuri:  
 a) pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi 
prelungita cu mai mult de 2 ani 
 b) in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administratiei publice locale si 
pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, 
a realizat investitii care nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la expirarea 
contractului initial decat printr-o crestere excesiva a tarifelor sau a taxelor locale 
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 Faţă de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local al 
municipiului Craiova următoarele: 
 -aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 (un) an a duratei contractului de 
delegare a serviciului de iluminat public, încheiat între  Consiliul Local al municipiului 
Craiova şi  S.C. Luxten Lighting CO S.A. 
 -împuternicirea Primarului municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de delegare a serviciului de iluminat public, în forma anexată 
la prezentul raport. 
 -modificarea în mod corespunzător a anexei nr.1 la  H.C.L. nr.235/2002. 
 
    Director Executiv,                                                               Sef Serviciu, 
            Monica Nastasă                                                                Marius Barcan 
 

 
 

         Vizat pentru legalitate,                                                           Întocmit, 
                Alin Glăvan                                                             ins.Cristi Mustaţă 
                                                                                                 ins.Victor Nicolaescu 
                                                                                                 ins.Mariana Popescu 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
                  

         

HOTĂRÂREA NR. 235 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din   data 

de 31.10.2002; 
  Având în vedere referatul nr. 41061/2002 întocmit de Direcţia Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice prin care se propune aprobarea 
contractului de delegare a serviciului de reabilitare şi modernizare a sistemului de 
iluminat public arhitectural, ornamental stradal, al clădirilor de patrimoniu şi al 
stadionului “ION OBLEMENCO” din municipiul Craiova precum şi Hotărârea nr. 
190/2002 a Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

In conformitate cu prevederile art.72 lit.a şi b din O.U.G. nr.63/98 privind 
energia electrică şi termică; 

În temeiul art.38 lit. f, g ºi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică localã; 

                                  
                                        HOTÃRĂªTE:  
 

Art.1. Se aprobă contractul de delegare a serviciului de reabilitare şi modernizare a 
sistemului de    iluminat public arhitectural, ornamental stradal, al clădirilor 
de patrimoniu şi al stadionului “ION OBLEMENCO” din municipiul Craiova 
către S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. Bucureşti în asociaţie cu 
S.C. ROMLUX  LIGHTING S.R.L. Târgovişte, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.2. Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Lucrări Publice şi S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. 
în asociaţie cu S.C. ROMLUX  LIGHTING S.R.L. Târgovişte, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
         Florin-Gheorghe STĂNESCU  Nicoleta MIULESCU 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

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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