
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                             
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de concesiune a  a serviciului de iluminat public 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2014; 

Având în vedere raportul nr.194800/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune modificarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public;      
          În conformitate cu prevederile art.8, alin.1 din Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată şi ale art.30 din Hotărârea 
Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii prevăzute in Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu 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 componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, în sensul 
înlocuirii dlui. Nedelescu Gheorghe, preşedinte al comisiei, cu dl.Glăvan Alin. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.853/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice 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.194800 /17.12.2014 
 
 
 
             APROBAT, 
                          PRIMAR 
             Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice republicată, autorităţile administraţiei publice 
locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi 
publice. 
 Potrivit prevederilor art. 4, alin. 1, respectiv art. 30, alin. 1, 2, 3 şi 4  din H.G. nr. 
71/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
prevazute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna o comisie de evaluare ai căror membri 
trebuie să fie în număr de minim 5, fiind selectaţi, de regulă, din colectivul de coordonare, 
preşedintele comisiei fiind desemnat prin hotărâre a autorităţii contractante, autoritate 
care are obligaţia de a nominaliza şi membrii de rezervă pentru comisia de evaluare. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 853/2013, s-a aprobat componenţa comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, 
preşedintele acestei comisii fiind domnul Gheorghe Nedelescu. 
 Prin raportul procedurii înregistrat sub nr. 145928/13.10.2014, a fost declarată 
câştigătoare oferta depusă de S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A., iar prin 
contestaţia înregistrată sub nr. 896/2014, S.C. UTI GRUP S.A. a contestat la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor rezultatul procedurii iniţiată de municipiul 
Craiova în vederea atribuirii Contractului de Delegare a Gestiunii prin Concesionare a 
Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Craiova. 
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 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin decizia nr. 2994/C8/3410, 
din data de 09.12.2014, a obligat Autoritatea Contractantă la reevaluarea ofertei declarate 
câştigătoare. 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 159913/04.11.2014, preşedintele comisiei de 
evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat 
public, domnul Gheorghe Nedelescu a solicitat concediul fără plată, iar prin dispoziţia nr. 
7604/05.11.2014 emisă de Primarul Municipiului Craiova, a fost suspendat contractul de 
management al domnului Gheorghe Nedelescu.  
 Faţă de cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, următoarele: 

- Modificarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, în sensul înlocuirii 
preşedintelui comisiei domnul Gheorghe Nedelescu cu domnul Alin Glăvan.  

- Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 853/2013. 

       
 
 
 
  
 
 

Întocmit, 
Director Executiv Adj. 

Alin Glăvan 
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