
 
HOTARARE NR._107 

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND 
REEVALUAREA  NECESITATILOR   INVESTITIONALE, PENTRU 

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC, IN MUNICIPIUL TULCEA  SI A 
ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE  NR. 23515 DIN 

24.08.2006 
 
 
         Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea , intrunit in sedinta 
ordinara la data de 28 mai 2009; 
 Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate 
privind reevaluarea necesitatilor investitionale pentru serviciul de iluminat in 
municipiul Tulcea, a proiectului de hotarare privind aprobarea actului aditional la 
contractul de concesiune nr. 23515/24.08.2006, conform legislatiei in vigoare; 
         Luand in discutie raportul prezentat de Serviciul Gospodarie Comunala din 
cadrul Primariei municipiului Tulcea, inregistrat sub nr. PG13268/19.05.2009; 
          
         Avand in vedere : 
1.Regulamentul serviciului de iluminat public aprobat prin H.C.L. nr. 

22/26.02.2009; 

2. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

3.Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

4.Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, din 

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 



6. Legea 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. 34/2006,cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

7.  Contractul privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de 

iluminat public din Municipiul Tulcea nr. 23515 din 24.08.2006 

         In baza dispozitiilor, art. 36 pct. 1 si pct. 2 lit. d, pct. 6 lit. a, pct. 14 din din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 
         In temeiul art. 45 pct. 1 si pct. 6 si art. 49 pct.1 si 2  din Legea administratiei 
publice locale nr.215 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE : 
 

Art.1– Se aprobă Studiul de oportunitate privind reevaluarea necesitatilor 
investitionale, pentru serviciul de iluminat public in municipiul Tulcea, conform 
anexei I; 

 
Art.2 – Anexele I A – I C fac parte integranta din prezenta hotarare;   
 
Art.3 – Se apoba Actul adiţional la contractul privind delegarea gestiunii 

prin concesionare a serviciului de iluminat public in municipiul Tulcea nr. 23515 
din 24.08.2006, conform anexei I D; 

 
Art.4 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

imputernicesc Primarul municipiului Tulcea si Serviciul gospodarie comunala; 
                                                                                                                                    
Art.5 – Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

hotarari autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a 
prevederilor sale. 

 
        Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 

 
 

            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
           
             Jr.BRUDIU Maria                                                                     BLEJAN George 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa  I  la H.C.L. nr..107./2009 

STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU REVALUAREA 

NECESITATILOR INVESTITIONALE PENTRU SERVICIUL 

DE ILUMINAT  PUBLIC 
Cap. 1. Consideratii generale 

 Avand in vedere Studiul de Oportunitate realizat pentru concesionarea serviciului de iluminat 

public aprobat de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, am intocmit actualul studiu de oportunitate 

privind extinderea investitiilor in sistemul de iluminat public din Municipiul Tulcea (reevaluarea 

necesarului de investitii) tinand cont de interesul public, promovarea investitiilor derulate de 

Primaria Municipiului Tulcea si necesitatea realizarii iluminatului public la nivelul cerut de 

standardele nationale aliniate la directivele Uniunii Europene. 

Cap.2. Obiectivele principale pentru serviciul de iluminat public: 

1. Dezvoltarea Municipiului Tulcea si promovarea investitiilor 

2. Respectarea indicatorilor de performanta 

3. Punerea in valoarea a potentialului turistic 

1. Dezvoltarea Municipiului si promovarea investitiilor 

- In momentul actual, Municipiul Tulcea cunoaste o dezvoltare infloritoare, datorata 

investitiilor realizate de primarie in infrastructura, de diversi investitori si datorita 

cresterii nivelului de trai si a nivelului ocuparii fortei de munca. Aceasta crestere a 

nivelului de trai se poate observa si prin cresterea permanenta a parcului auto 

privat al municipiului, care duce la masuri inerente pentru cresterea fluidizarii 



traficului, cresterea nivelului de siguranta rutiera, marirea numarului de locuri de 

parcare, un nivel corespunzator al sigurantei cetatenilor si  bunurilor.  

- Primaria Tulcea a demarat programul de reabilitare a infrastructurilor rutiere si 

reabilitarea sistemului de iluminat public ca o componenta importanta pentru 

cresterea nivelului de siguranta rutiera, cresterea nivelului de siguranta a bunurilor 

si siguranta si confortul cetatenilor. 

- Avand in vedere de asemenea posibilitatea  extinderii Municipiului Tulcea pentru 

dezvoltarile viitoare : drumuri noi in zona strazii Viticulturii-Peco Tulcea, strazii 

Barajului-iesire municipiu spre Constanta, releu TV, PUZ-uri aprobate cu HCL 

135/2008, respectiv HCL 193/2008; zona situata in spatele U.M. 02044 Tulcea ce 

prevede construirea unui ansamblu de locuinte -PUZ aprobat cu HCL 54/2008; 

zona strazii Barajului Nord –locuinte, spatii comerciale si servicii - PUZ aprobat cu 

HCL 345/2007 rezulta necesitatea asigurarii serviciului de iluminat conform 

normelor si indicatorilor de performanta strabiliti echitabil si nediscriminatoriu 

pentru toti cetatenii municipiului. 

2. Prestarea serviciului corespunzator cu respectarea indicatorilor de performanta stabiliti 

- pana in momentul realizarii studiului, indicatorii de performanta au fost masurati, 

verificati si respectati de catre concesionarul serviciului. 

-  s-au constatat totusi deficiente in prestarea serviciului, independente de 

concesionar si acestea deriva din problema proprietatii asupra sistemului de 

iluminat. Proprietatea Primariei Tulcea sunt : 

o instalatiile nou create care cuprind cutii de distributie, cabluri si conductori, stalpi 

destinati iluminatului public precum si aparatele de iluminat 

o Aparatele de iluminat si bratele de sustinere a acestora instalate de Primaria 

Tulcea dupa 2006 

o Instalatiile de iluminat aflate in parcurile municipiului realizate dupa 2006 

Avand in vedere experienta de pana acum, este dificila prestarea unui serviciu corespunzator din 

punct de vedere calitativ si cantitativ catre cetateni datorita urmatoarelor cauze:  

- lipsa posibilitatii de acces a operatorului la echipamentele de comanda si control  

o Majoritatea sesizarilor primite de la cetateni in ultimul timp (in lunile februarie-

august 2008) se refera la nefunctionarea iluminatului public in zone intinse, avand 

cauza  lipsa aprinderii iluminatului public din punctul de aprindere.  



o Siguranta arsa sau scoasa din functiune 

o  Functionare defectuoasa a punctului de aprindere ( lipsa semnal de pornire sau o 

defectiune a echipamentului) 

-           imposibilitatea interventiei pentru rezolvarea defectelor de cablu, proprietatea S.C.  

ENEL DISTRIBUTIE S.A. 

          Aceste deficiente in prestarea serviciului se pot elimina prin scoaterea punctelor de aprindere 

in afara posturilor de transformare,  realizandu-se un acces facil la echipamentele de control, precum 

si prin implementarea unui sistem de control si gestiune a iluminatului, propus in acest studiu. 

 

3. Atragerea turistilor si punerea in valoare a potentialului turistic al zonei. 

           Daca in momentul de fata este exploatata frumusetea zonei centrale din punct de vedere 

turistic in timpul zilei, dupa ce se lasa seara putem constata diminuarea drastica a numarului de turisti 

si chiar locuitori ai Municipiului  Tulcea care viziteaza zona centrala.  

           In acest moment avem si exemplul Municipiului Constanta care prin realizarea unui iluminat 

corespunzator in zona centrala, coroborat si cu manifestarile culturale desfasurate, a reusit sa 

animeze zona centrala si sa atraga turistii si localnicii in oras si dupa caderea serii.        De asemenea 

trebuie sa luam in considerare si iluminatul arhitectural- destinat punerii in evidenta a monumentelor 

de arta si istorice ori a unor obiective de importanta publica sau culturala pentru comunitatea locala. 

           Avand in vedere cele de mai sus, consideram oportuna realizarea unui sistem de iluminat care 

sa puna in evidenta intrarile in Municipiul Tulcea, obiectivele culturale  din municipiu, principalul 

punct de atractie al orasului, Piata civica cu edificii culturale situate in zona centrala prin care se 

doreste sa aducem mai aproape istoria: 

-Biserica Sfantu Mare Mucenic Gheorghe; 

-Biserica Sfantu Ierarh Nicolae, 

-Moscheea Tulcea, 

-Biserica din Tudor Vladimirescu, 

          Continuand cu strada Gloriei, Biserica de rit vechi-Lipovenesc, Monumentul Independentei - 

realizarea unui iluminat arhitectural care sa puna accent  pe zona de acces si stancile din fata si partea 

stanga a monumentului, stanci ce pot fi observate (alaturi de literele ce compun sigla municipiului 

,,TULCEA”) din mai multe parti ale orasului, prin schimbarea aparatelor de iluminat si a bratelor de 

sustinere, punerea in evidenta a cladirilor cu arhitectura deosebita, se elimina efectul de “tunel de 



lumina” , se ofera o  ghidare vizuala mai buna precum si desfatarea privirilor trecatorilor cu 

arhitectura diversa  a zonei centrale.                 

          Inaintand spre zona Lac Ciuperca si incercand  a se rezolva problema traficului intens ce se 

desfasoara pe strada Isaccei, Primaria municipiului Tulcea a creat sensuri giratorii care asigura 

fluidizarea circulatiei rutiere in zona. 

         Aceste lucrari executate necesita reanalizarea  sistemului de iluminat public in sensul montarii 

unor stalpi si corpuri de iluminat cu aspect modern, cu caracteristici tehnice ce asigura un iluminat 

eficient in zona, precum si monumentele de arta contemporana amplasate in interiorul sensurilor 

giratorii (intersectia strazilor Isaccei si Lac Ciuperca -timona si ancora, Isaccei si 1848, Mahmudiei) . 

          In vederea atragerii de turisti, pentru punerea in evidenta a acestei porti de intrare in Delta 

Dunarii, municipiul Tulcea, a fost amplasata o locomotiva de epoca, pe faleza,  care prin iluminarea 

acesteia si vizibilitatea de pe fluviul Dunarea creeaza o ambianta deosebita. 

          In municipiul Tulcea convietuiesc 14 etnii grupate în mai multe culte, deservite de 22 de 

lacasuri de cult. Spre a pune in evidenta acest lucru e necesar a se realiza iluminatul arhitectural al 

Bisericii Adventiste din str. Nicopol, Biserica ortodoxa Sfanta Treime, Biserica din lemn Sfantu Mare 

Mucenic Mina. 

 Pentru zonele de promenada si relaxare cum ar fi :  

-Cinema Dacia (teatru de vara),  

-Parcul Carol, 

-Parcul Victoria, 

zone intens vizitate de locuitorii orasului, e nevoie a se crea o ambianta deosebita  la caderea 

intunericului, prin iluminarea  spatiilor verzi si atragerea  turistilor aflati in tranzit. 

          Exista in municipiul Tulcea zone care nu au fost prevazute cu iluminat public si care conform 

cererilor cetatenilor si legislatiei actuale necesita extinderi ale sistemului de iluminat public cum ar fi 

cartierele urmatoare : C5,  E3,  Dallas,  Vest, Vararie-Balta. 

Cap.3. Investitii necesare pentru atingerea obiectivelor 

 

           Vezi anexa I A , Centralizator cantitativ-valoric al categoriilor de lucrari pe obiective, strict 

necesare in derularea investitiilor si care nu au putut fi prevazute la momentul semnarii contractului 

pe tipuri de iluminat, extindere iluminat public si iluminat arhitectural. 

           Aceste valori reprezinta evaluari pe baza unor solutii tehnice si luand in considerare 

informatiile disponibile la momentul de fata. Vezi anexa I A. 



 

Cap.4. Termenul de realizare a investitiilor 

           Referitor la termenul de realizare, in urma incheierii contractului nr. 23515/24.08.2006 intr-

un interval de 2 ani, recomandam desfasurarea lucrarilor suplimentare pana la data de 30 ian. 2011. 

 

Cap.5. Modul de realizare a investitiilor 

 

           Investitia se poate realiza prin adoptarea solutiei de finantare pe trei ani,  

            1. investitie pe termen scurt (3 ani) –anexa I B 

          Avand in vedere existenta unui contract de concesiune a serviciului de iluminat public in 

vigoare, incheiat pe baza Legii 219/1998 si faptul ca obiectivele propuse mai sus nu se abat de la 

obiectul contractului mai sus mentionat, se poate incheia un act aditional pentru realizarea 

investitiilor propuse.  

In cele ce urmeaza prezentam motivarea care sta la baza acestei propuneri. Incheierea 

contractelor de concesiune ca modalitate de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a avut 

ca premisa determinanta interesul public constituit de necesitatea asigurarii unui iluminat public 

optim si modern, in parametri economici si financiari pre-stabiliti, prin incredintarea acestui serviciu 

public unui subiect de drept privat, persoana juridica, care, asumandu-si riscurile exploatarii, 

administreaza serviciul public concesionat in schimbul dreptului de a percepe taxe pentru activitatile 

prestate. 

             Conditiile de furnizare a serviciului de iluminat public sunt cele stabilite prin normele in 

vigoare la data desfasurarii procedurilor de atribuire a contractului de concesiune, cuprinse in art.6 al 

O.G. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, preluate ulterior de 

dispozitiile Legii 230/2006 privind serviciul de iluminat public (art.9, alin.3.).     Sunt vizate aici 

printre altele orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari; asigurarea calităţii 

şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii 

Europene; promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemelor de iluminat 

public, etc. 

           Figura juridica a contractului de concesiune comporta unele particularitati fata de contractele 

obisnuite. Sursa distinctiei rezida mai intai in scopul, obiectivul comun pe care partile contractului 

trebuie sa il aiba in vedere- interesul public privind buna exploatare a concesiunii. 



          Astfel, pe de-o parte, concedentul trebuie sa vegheze la buna functionare si administrare a 

serviciului public de iluminat iar, pe de alta parte, concesionarul trebuie sa isi execute obligatiile ce ii 

revin chiar si in situatia in care executarea contractului devine oneroasa pentru sine. 

          Prevalenta interesului public este ponderata de legiuitor prin reglementarea principiului 

echilibrului financiar, respectiv pe realizarea unei posibile egalităţi între avantajele care îi sunt 

acordate concesionarului şi sarcinile care îi sunt impuse. Pentru aceste motive, concendentul se 

bucura in puterea legii de dreptul de modificare unilaterala a contractului de concesiune atunci cand 

interesele publice o cer. Modificarea contractului trebuie insa sa tina seama si de interesele private ale 

concesionarului, pentru pastrarea echilibrului financiar al concesiunii. 

           Daca legiuitorul reglementeaza modificarea unilaterala a contractului pentru protejarea 

interesului public, atunci a fortiori partile pot modifica prin acord contractul de concesiune, in temeiul 

principiilor generale ce guverneaza formarea si modificarea contractelor (art. 969 C. Civ.). 

           Modificarea contractului de concesiune prin acordul partilor va trebuie sa respecte cu 

necesitate aceleasi doua principii care guverneaza concesiunea: preeminenta interesului public (care 

nu va trebui afectat) si pastrarea echilibrului financiar (ca dimensiune privata a contractului). 

 

Fundamentarea si mecanismul de modificare a contractelor 

            Serviciile de iluminat public, aşa cum au fost definite prin lege, fac parte din sfera serviciilor 

publice de gospodărie comunală 

 

           Serviciile de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 

specifice. Plecand de la conditiile pe care serviciile de iluminat public trebuie sa le indeplineasca in 

mod concomitent si constant, este absolut necesar ca raporturile juridice in derulare sa beneficieze 

de o anumita flexibilitate, tocmai pentru ca interesul public sa nu fie afectat pe parcursul executarii 

contractului. 

           In acest sens aratam ca modificarile ce urmeaza a fi operate sub aspectul extinderii efectelor 

contractelor in discutie, pot fi justificate, pe de o parte, de: 

(a) necesitatea de a  respecta continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ al serviciului prin 

adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale si, pe de alta, 

de 

 (b) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele recente ale 

Uniunii Europene. 



 

           Este consacrata, ope legis, obligativitatea ca serviciile de iluminat public sa respecte şi sa 

îndeplineasca indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâri ale consiliilor locale, in calitate de 

autoritati publice beneficiare. 

 

           Indicatorii de performanţă ai serviciului se aprobă în baza unui studiu de oportunitate care va 

ţine seama cu prioritate de necesităţile comunitatii locale, de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de 

iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de 

normele Uniunii Europene . 

 

Din punct de vedere legislativ,  

            Contractele de gestiune delegata prin concesiune au fost incheiate in conformitate cu 

dispozitiile legale privind serviciul de iluminat public, ca parte din serviciile publice de gospodarire 

comunala, in vigoare la data asumarii angajamentelor, respectiv O.G.42/20031 (careia i se adauga 

Regulamentul-cadru al serviciilor de iluminat public din 23.09.2004, Regulament cadru de organizare 

şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din 

15.06.2004 si Legea serviciilor de gospodarire comunala nr.326/2001).  

           In prezent reglementarea gestiunii delegate a serviciului de iluminat public se face potrivit 

dispozitiilor Legii 230/2006, care urmeaza a se completa cu dispozitiile Legii serviciilor comunitare 

de utilitati publice nr.51/2006. In capitolul VII, art.41, noua lege stabileste si modalitatea de 

tranzitare avand in vedere contractele de concesiune a serviciului de iluminat public, valabil încheiate 

pâna la data intrarii în vigoare a legii, care continua sa-si produca efectele potrivit prevederilor 

contractuale.  

           Sub aspectul metodei de gestionare a serviciului de iluminat public, acesta a fost delegat prin 

intermediul unor contracte de concesiune, reglementate de Legea 219/1998 privind regimul 

concesiunilor 

           Chiar daca in anul 2006 a intrat in vigoare o alta reglementare privind atribuirea contractelor 

de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 

de servicii care a abrogat Legea 219/1998, OUG 34/2006 nu este aplicabila contractelor incheiate 

anterior intrarii in vigoare a acesteia. 

                                                 
1 Contractele valabil încheiate pâna la data intrarii în vigoare a  O.G.42/2002 au continuat sa îsi 
produc efectele potrivit prevederilor contractuale, conform dispozitiilor art.40 din ordonanta 



           Norma tranzitorie care delimiteaza regimul de aplicare in timp al celor doua reglementari 

succesive este cuprinsa in art. 298 al OUG 34/2006, conform caruia „contractele in curs de 

desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se definitiveaza pe baza 

prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora”.  

          Prin aceasta norma este reglementata una dintre exceptiile de la principiul aplicarii imediate a 

legii noi, anume ultraactivitatea. Astfel efectele contractelor (incluzand si modificarea executata 

conform clauzelor contractuale) se vor definitiva (epuiza) sub imperiul legii in vigoare la momentul 

incheieri contractelor, legea 219/1998 privind regimul concesiunilor. 

 

          Incepand cu anul 1998, atribuirea si incheierea contractelor de concesiune a fost reglementata 

de dispozitiile Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor, lege care a abrogat dispozitiile 25-29 ale 

Legii 15/1990. 

           Aparitia in anul 2001 a OUG 60/2001 privind achizitiile publice nu a schimbat normele de 

reglementare a atribuirii concesiunilor, ordonanta vizand, conform art.1 „stabilirea principiilor, 

cadrului general şi a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, precum şi a 

căilor de atac al actului sau deciziei autorităţii contractante care aplică una dintre procedurile de 

atribuire a contractului de achiziţie publică”. 

           Astfel OUG 60/2001 opereaza ca lege generala, in timp ce Legea 219/1998 functioneaza ca 

lege speciala de reglementare a contractelor de concesiune. Principiul specialia generalibus derogant  

impiedica aplicarea ordonantei, fiecare act normativ isi pastreaza o sfera distincta de reglementare, 

asigurind in acelasi timp procedurile de atribuire specifice fiecareia dintre.  

 

Cap.6. Indicatori de performanta: 

          Conform Regulamentului de functionare a serviciului de iluminat public aprobat prin H.C.L. 

nr. 22/26.02.2009 au fost aprobati si modificati indicatorii de performanta minimali, generali si 

garantati pentru serviciul  de iluminat public in municipiul Tulcea, cu mentiunea ca ar trebui 

verificati, perioada de realizare a verificarilor o propunem la 12  luni. 

Propunem de asemenea introducerea urmatorilor indicatori: 

 1.termenul de realizare a obiectivelor propuse in actul aditional este  pana la 30 ianuarie 

2011. 

 2. valoarea investitiilor anuale, cumulate, nu trebuie sa fie mai mica decat: 

An   2009 2010 



Valoare 
cumulata [euro] 351.399,88 702.799,80 

 

valori cu TVA. 

Cap.7.Rambursarea investitiei 

         Rambursarea se va realiza liniar, in rate lunare egale pe durata concesiunii incepand cu  

februarie 2010 (conform anexa I C ). O simulare este prezentata in tabelul de mai jos: 

An   2010 2011 2012 2013 
Valoare 
cumulata [euro] 117.133,29 234.266,59 234.266,59 117.133,29 

 

Valori cu TVA 

          Pentru viitoarele dezvoltari, in momentul demararii acestora se vor negocia graficele de 

rambursare, functie de disponibilitatile financiare ale concedentului cu respectarea echilibrului 

comercial al contractului. 

 
Cap.8. Nivelul minim al redeventei 

 
          Valoarea redeventei, fiind procentual din prestatie, se pastreaza in acelasi procent. 

 

Cap.9. Garantia de buna executie a contractului 

           Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 5 % din valoarea (platilor) exclusiv T.V.A. si 

se va constitui prin retineri succesive lunare din platile efectuate in limita a 5% din valoarea platii 

exclusiv T.V.A.  

 
Cap. 10. Durata estimată a concesiunii 

  

 Contractul de concesiune, are aceeasi durata de desfasurare, 10 ani. 

 

Cap.11. Concluzii 

           Avand in vedere cele de mai sus, interesul public si tinand cont de dezvoltarea orasului, 

propunem aditionarea contractului existent de concesiune cu sumele prevazute in anexa I-A si 

rambursare conform Anexa I C.  (graficul de plati) 

BAZA LEGALĂ: 



1. Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată şi completată prin Legea nr. 

528/2004); 

2. Norma metodologică cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; 

3. Legea nr. 326/2001 privind Serviciile publice de gospodărie comunală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Ordonanţa nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea seviciilor de iluminat public, 

modificată şi aprobată prin Legea nr.475/2003, Art. 6 Alin. a) din HG nr. 373/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare ale HG nr. 1561/2004. 

5. Regulamentul cadru al serviciului de iluminat public in municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 

22 din 26.02.2009; 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier, 

..................................................... 

 
 
 

                                                                                            Anexa I  D la  H.C.L. nr.107 / 2009 

 
 

 
 

ACT ADITIONAL   NR. 1  / 2009 
LA CONTRACT nr. 23515  din 24.08.2006 

privind delegarea gestiunii prin concesionare a  serviciului de iluminat 
public din municipiul Tulcea 

 

 
 

             Partile contractante 
             Între Consiliul Local al municipiului Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str Păcii nr. 20, 
telefon 0240/511440, fax 0240/517736, reprezentat prin domnul Dr.Ing Constantin Hogea – 
Primar şi doamna Ec. Grigore Elena – Director economic , în calitate de Concedent, pe de o 
parte, 

si 
             Societatea Comercială Flash Lighting Services SA, cu sediul în Bucureşti, strada 
Dimitrie Pompeiu, nr.5 – 7, sector 6 / judet  Ilfov, tel 021/ 2334254, fax 021/ 2039926, persoana 
juridica înmatriculata la Registrul Comertului sub numărul J 40 / 4125 / 2001, cod unic de 



înregistrare R 13845929, cont virament nr. RO48TREZ7005069XXX001920, deschis la 
Trezoreria municipiului Bucuresti, reprezentata prin domnul Dan Vătăjelu- Director General, în 
calitate de Concesionar, pe de alta parte, a intervenit prezentul act adiţional la contract nr. 23515  
din 24.08.2006. 
 
            Partile convin urmatoarele: 
 
             ART. 1.  Obiectul  actului aditional il constituie realizarea  lucrarilor de investitii 
conform studiului de oportunitate si auditului tehnic. 
 
 
             ART.2. -  Art.17.1 (2) se completează cu următorul aliniat: 
          ”- (9) Valoarea investiţiilor de realizat pentru sistemul de iluminat public al municipiului 
Tulcea (reabilitare, modernizare, extindere, iluminat arhitectural si iluminat ornamental), lucrari 
strict necesare in derularea investitiilor si care nu au  putut fi prevazute la momentul semnarii 
contractului este de 590.588,04 Euro fara TVA, la care se adauga 112.211,73 Euro TVA, 
respectiv ...................... lei fara TVA, la care se adauga .................. lei TVA., la cursul de 
referinţa Leu /Euro al B.N.R., la data semnării actului aditional ” 
 
            ART. 3. -  Art.17.1(6) se completează cu următorul aliniat: 
              ” Plata obiectivelor stabilite conform anexei I A la prezentul act adiţional, se va efectua 
in conformitate cu art. 18. ” 
 
            ART.4. - Art. 18.(4) se completează cu următorul aliniat: 
             ” Plata obiectivelor stabilite de concedent conform anexei I A se va efectua in rate, in 
termen de 3 ani, conform graficului de plăti anexa I C ” 
 
            ART.5. - Art. 8 se modifica si se completeaza avand urmatorul cuprins: 
 
” Redevenţa este de 19.200 Euro/an, respectiv 1.600 Euro/luna.” 
 
 
 
           ART. 6. - Art. 21 se modifica si se completează cu următorul aliniat: 
          ” Indicatorii de performanta minimali, generali si garantati pentru serviciul de iluminat 
public, prevazuti in Regulamentul serviciului de iluminat public in municipiul Tulcea sunt cei 
aprobaţi prin H.C.L. nr. 22 / 26.02.2009, precum si alte acte normative in vigoare. ” 
 
            ART. 7. Prezentul act aditional  are urmatoarele documente si anexe, ce fac parte 
integranta din contract: 
  
Anexa I- Studiul de oportunitate pentru reevaluarea necesitaţilor investiţionale pentru serviciul 
de iluminat public in municipiul Tulcea; 
-Anexa I A -Centralizator cantitativ-valoric al categoriilor de lucrari, care nu au putut fi 
prevazute la momentul semnarii contractului; 



-Anexa I B-Modalitati de finantare a lucrarilor  prevazute  a se realiza conform prezentului act 
aditional; 
-Anexa I C-Graficul de plăti pentru lucrările prevăzute a se executa conform prezentului act 
aditional; 
-Anexa I E-Audit tehnic ce stabileste starea instalatiilor existente, nivelul extinderilor si alte 
lucrari propuse de concedent. 
-Anexa I F-Proces-verbal de negociere a tarifelor ce nu au putut fi prevazute la momentul 
semnarii contractului cu borderourile de tarife unitare negociate pentru reabilitare-modernizare, 
întreţinere si menţinere însoţite de facturi, devize pe categorii de lucrari; 
-Anexa I G- Regulamentul  serviciului de iluminat public in municipiul Tulcea aprobat prin 
H.C.L. nr.22 / 26.02.2009; 
 
 
 Celelalte clauze ale contractului rămân nemodificate. 

 
Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 23515  din 

24.08.2006, care se actualizează in mod corespunzător  şi s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier, 

..................................................... 
 


