
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                    PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
referitoare la atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de întreŃinere 

– menŃinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinŃa extraordinară din 
data de 12.02.2015; 

Având în vedere raportul nr.9821/2015 întocmit de DirecŃia Servicii Publice prin 
care se propune atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de întreŃinere – 
menŃinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova;  
 În conformitate cu prevederile Legea nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităŃi publice, Legii nr.230/2006 privind serviciul de iluminat public, 
modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.717/2008 pentru aprobarea 
Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităŃi publice, a criteriilor de selecŃie-cadru a 
ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităŃi publice şi a Contractului-cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităŃi publice, Hotărârii 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 în OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie 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.3 şi 
art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea prin procedura negocierii, fără publicarea unui anunŃ de 
participare, a contractului de delegare pentru activitatea de întreŃinere – 
menŃinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova, pentru o 
perioadă de 6 luni, dar nu mai târziu de data atribuirii contractului de delegare 
prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, 
începând cu data de 13.03.2015. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
AdministraŃie Publică Locală şi DirecŃia Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
 
 

           INIłIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR, 
 Lia – OlguŃa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 



 

                                                                                                   
 

DIRECłIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
NR. 9821/19.01.2015                                                                               
                                                                                                                        
 
 
     

                                                                             Se aprobă 
                                                                               Primar, 

                                                                           Lia OlguŃa Vasilescu 
 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006, republicată, privind 
serviciile comunitare de utilităŃi publice, autorităŃile administraŃiei publice locale au 
competenŃă exclusivă, în condiŃiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinŃarea, organizarea, 
coordonarea, monitorizarea şi controlul funcŃionării serviciilor de utilităŃi publice precum şi 
administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităŃilor administrativ-
teritoriale aferente sistemelor de utilităŃi publice, iar potrivit prevederilor alin.3 lit.d, în 
exercitarea competenŃelor şi atribuŃiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităŃi publice, 
autorităŃile administraŃiei publice locale adoptă hotărări în legatură cu, alegerea modalităŃii de 
gestiune a serviciilor de utilităŃi publice şi darea în administrare sau, dupa caz, concesionarea 
sistemelor de utilităŃi publice destinate furnizării/prestării acestora. 
 În conformitate cu prevederile art. 30 din actul normativ mai sus menŃionat, organizarea 
şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii  pentru serviciile 
de utilităŃi publice se fac în baza unei documentaŃii de atribuire întocmite de delegatar, iar 
alegerea procedurii şi aprobarea documentaŃiei de atribuire a contractelor de delegare a 
gestiunii se realizează prin hotărâri ale autorităŃilor deliberative ale unităŃilor administrativ 
teritoriale. 
 Documentatia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, potrivit prevederilor 
art. 30 alin. 5 din Legea nr. 51/2006, cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele: regulamentul 
serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecŃie specifice serviciului delegat. 
Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecŃie specifice 
serviciului delegat se elaborează şi se aprobă de autorităŃile administraŃiei publice locale pe 
baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecŃie-cadru 
corespunzatoare serviciului delegat. 
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 Prin hotărârea nr. 216/2012, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat ca 
modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public în Municipiul Craiova, gestiunea 
delegată, cu atribuirea contractului de delegare prin licitaŃie publică. 
 S-a realizat documentaŃia necesară întocmirii Studiului de Fezabilitate privind 
concesiunea Serviciului de Iluminat Public în municipiul Craiova. Procedura s-a desfăşurat 
prin Serviciul de LicitaŃii şi s-a încheiat contractul nr. 90651/13.06.2013 
 HCL 776/05.12.2013 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: 
Concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Craiova. 
 HCL 853/19.12.2013 – s-a aprobat componenŃa Colectivului de Coordonare şi 
Supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune şi a Comisiei de Evaluare a ofertelor  
pentru atribuirea contractului de concesiune. 
 HCL 33/30.01.2014 – s-a aprobat Studiul de fundamentare a deciziei de delegare a 
gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova. 
 HCL 34/30.01.2014 - s-a aprobat Caietul de Sarcini al serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova. 
 HCL 35/30.01.2014 - s-a aprobat DocumentaŃia de atribuire a contractului de 
concesiune. 
 HCL 111/2014 şi HCL 153/2014 – s-a aprobat modificarea DocumentaŃiei de atribuire 
conform observaŃiilor ANRMAP. 
 În data de 14.03.2014 s-a realizat anunŃul de participare şi publicarea documentaŃiei în 
SEAP. 
 S-a răspuns la solicitările de clarificări ale operatorilor interesaŃi, şi au fost soluŃionate 
mai multe contestaŃii depuse de aceştia la CNSC, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 
stabilit pentru data de 05.08.2014. 
 Potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 litera c) din H.G. nr. 717/2008, pentru aprobarea 
Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităŃi publice, a criteriilor de selecŃie-cadru a ofertelor pentru 
serviciile comunitare de utilităŃi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităŃi publice, documentaŃia privind organizarea şi derularea 
procedurii de atribuire a contactelor de delegare a gestiunii serviciului/activităŃii să cuprindă, în 
cazul licitaŃiei publice deschise şi proiectul contractului de delegare. 
 În conformitate cu prevederile art. 20 alin.1 din Legea nr.230/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind serviciul de iluminat public, în cazul gestiunii delegate, 
autorităŃile administraŃiei publice locale transferă în baza unui contract prin care se deleagă 
gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor 
operatori cu statut de societăŃi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi 
responsabilităŃile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi 
administrarea sistemului de iluminat public, în condiŃiile legii. 
 Având în vedere că la acest moment autoritatea locală nu are atribuit un contract de 
delegare a gestiunii serviciului de iluminat, şi pentru a menŃine în stare de funcŃionare sistemul 
de iluminat public, se impune organizarea unei proceduri de negociere, fără publicarea 
prealabilă a unui anunŃ de participare, în scopul atribuirii pe o perioadă de 6 (șase) luni a 
contractului  de delegare a gestiunii  activităŃii de întreŃinere – menŃinere a sistemului de 
iluminat public din municipiul Craiova, dar nu mai tarziu de data atribuirii contractului de 
delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova. 
 Atribuirea contractului prin procedura negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunŃ 
de participare respectă prevederile art. 122, lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, situaŃia de necesitate  fiind dată de obligativitatea prestării 
activităŃii de întreŃinere – menŃinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova  
pentru a evita apariŃia problemelor cum ar fi, scăderea gradului de civilizaŃie a confortului şi a 



 

calităŃii vieŃii, scăderea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităŃilor 
locale, precum şi a gradului de siguranŃă a circulaŃiei rutiere şi pietonale. 
 S-a întocmit documentaŃia necesară şi s-au trimis invitaŃii de participare la procedură 
unui nr. de 17 firme licenŃiate ANRSC în data de 20.03.2014, termenul limită de depunere a 
ofertelor fiind 02.04.2014. 
 Au depus ofertă următorii operatori economici: S.C. ROMLUX LIGHTING 
COMPANY S.A., S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A., S.C. TOTAL STRADA SRL, 
S.C. Energobit SA, S.C. UTI GRUP SA. 
 ŞedinŃele de evaluare a ofertelor s-au desfăşurat în perioada 02.04.2014 – 16.04.2014. 
 În urma aplicării criteriului „preŃul cel mai scăzut”, oferta declarată câştigătoare a fost 
cea depusă de S.C. ENERGOBIT S.A. 
 S-a încheiat Contractul de servicii nr. 60383 în data de 23.04.2014., pe o perioadă de 4 
luni până la data de 23.08.2014, având valoarea de 147.808 lei cu tva. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 112/2014, s-a aprobat 
atribuirea, prin procedura negocierii fără publicarea unui anunŃ de participare, pentru o 
perioadă de patru luni a contractului de delegare pentru activitatea de întreŃinere – menŃinere a 
sistemului de iluminat public din Municipiul Craiova,dar nu mai tarziu de data atribuirii 
contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul 
Craiova, în acest sens, s-a încheiat contractul de servicii nr. 60383/23.04.2014, între Municipiul 
Craiova si S.C. Energobit S.A., având ca obiect delegarea activităŃii de menŃinere a sistemului 
de iluminat public din Municipiul Craiova, pentru o perioadă de patru luni. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2014 s-a aprobat atribuirea, prin procedura 
negocierii fără publicarea unui anunŃ de participare, pentru o perioadă de șase luni a 
contractului de delegare pentru activitatea de întreŃinere – menŃinere a sistemului de iluminat 
public din Municipiul Craiova, dar nu mai târziu de data atribuirii contractului de delegare prin 
concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, în acest sens, s-a încheiat 
contractul de servicii nr. 129544/12.09.2014, între Municipiul Craiova si S.C. Total Strada 
S.R.L., având ca obiect delegarea activităŃii de menŃinere a sistemului de iluminat public din 
Municipiul Craiova, pentru o perioadă de șase luni. 
S-a întocmit documentaŃia necesară şi s-au trimis invitaŃii de participare la procedură, unui nr. 
de 17 firme licenŃiate ANRSC în data de 14.08.2014, termenul limită de depunere a ofertelor 
fiind 22.08.2014. 
  Au depus ofertă următorii operatori economici: S.C. FLASH LIGHTING SERVICES 
S.A., S.C. TOTAL STRADA SRL, S.C. Energobit SA. 
  ŞedinŃele de evaluare a ofertelor s-au desfăşurat în perioada 25.08.2014 – 09.09.2014. 
  În urma aplicării criteriului „preŃul cel mai scăzut”, oferta declarată câştigătoare a fost 
cea depusă de S.C. TOTAL STRADA S.R.L. 
 S-a încheiat Contractul de servicii nr. 129544 în data de 12.09.2014., pe o perioadă de 6 
luni până la data de 12.03.2015, având valoarea de 131.121,26 lei cu tva. 
 Facem menșiunea că acest proiect de hotărâre a fost respins în urma dezbaterilor din 
cadrul ședinșei Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 29.01.2015, au fost 
reanalizate și îndeplinite elementele de oportunitate și legalitate, respectându-se astfel 
prevederile art. 88, alin. 3 din Regulamentul de organizare și funcșionare al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, aprobat prin H.C.L. nr. 493/2009. 
 FaŃă de cele menŃionate mai sus, și având în vedere că, Contractul de servicii nr.  
129544/12.09.2014, încetează la data de 12.03.2015, supunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova aprobarea atribuirii prin procedura negocierii fără publicarea unui 
anunŃ de participare, pentru o perioadă de 6 (şase) luni a contractului de delegare pentru 
activitatea de întreŃinere – menŃinere a sistemului de iluminat public din Municipiul 
Craiova,dar nu mai tarziu de data atribuirii contractului de delegare prin concesiune a 



 

serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova, începând cu data de 13.03.2015.   
    

Director Executiv Adj. 
Alin Glăvan 

 


