
HOTARARE  NR.3 
PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE 

CONCESIUNE  NR. 23515 DIN 24.08.2006 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII PRIN 
CONCESIONARE A SERVICIULUI  DE ILUMINAT  PUBLIC 

 IN MUNICIPIUL TULCEA 
 
         Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea , intrunit in sedinta ordinara 
la data de 28 ianuarie 2010; 
 Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul 
de concesiune nr. 23515/24.08.2006, privind delegarea gestiunii prin concesionare a 
serviciului de iluminat public in municipiul Tulcea conform legislatiei in vigoare;  
         Luand in discutie raportul prezentat de Serviciul Gospodarie Comunala din cadrul 
Primariei municipiului Tulcea, inregistrat sub nr. PG1733/19.01.2010; 
         Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
         Având in vedere : 
1.Legea 361/20.11.2009 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 75/2009, pentru 
modificarea Ordonantei de Urgenta nr. 146/2002; 
2.Ordonanta de urgenta nr. 75/17.06.2009 privind modificarea si completarea 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea 

resurselor derulate prin Trezoreria Statului; 

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

HOTARASTE : 
 

Art.1 – Se aproba Actul aditional nr. 2 la contractul privind delegarea gestiunii 
prin concesionare a serviciului de iluminat public in municipiul Tulcea nr. 23515 din 
24.08.2006; 

Art.2 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
imputernicesc Primarul municipiului Tulcea si Serviciul Gospodarie Comunala; 

Art.3 – Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
         Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
           Jr.BRUDIU Maria                                                                   STAN Ionel 
 
 



 
                                                                                                                                                                                          Anexa  la  H.C.L. nr.3./ 28.01.2010 

 
 

 
 

ACT ADITIONAL   NR. .......  / ....... 
la Contractul 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. Elena GRIGORE – Director economic, în calitate de Concedent, pe de o parte, 
Si 
             S.C. Flash Lighting Services SA, cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Noica, nr.173, sector 
6 / judet  Ilfov, tel 021/ 2334254, fax 021/ 2039926, cont nr. RO 48 TREZ7005069XXX001920, 
deschis la A.T.C.P. municipiul Bucuresti, cod fiscal R 13845929, inregistrata la Registrul Comertului 
sub numărul J 40 / 4125 / 2001, reprezentata prin domnul Bogdan SANDU in calitate de Presedinte al 
Consiliului de Administratie si domnul Dan VĂTĂJELU- Director General, în calitate de 
Concesionar, pe de alta parte, 
 
              Avand in vedere modificarile legislative aduse prin Legea nr. 361/20.11.2009 privind  aprobarea 
Ordonantei de Urgenta nr. 75 din 17 iunie 2009, pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului  nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului, modificari ce vizeaza imposibilitatea Consiliului Local Tulcea de a dispune plati din conturile 
deschise la Trezoreria Statului pe baza de Bilete la Ordin, 
 
              Partile au convenit incheierea prezentului Act  aditional, in urmatoarele conditii: 
 
 
Art. I 
 
Art. 18 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
              Art. 18 (5) Concesionarul va prezenta Concedentului, pana in data de 10 a fiecarei luni, 
situatiile de lucrari insotite de toata documentatia necesara (proiect, avize, procese verbale de receptie, 
etc.) pentru a fi decontate pana in data de 25 a lunii. 
 

 Impreuna cu situatia de lucrari, Concesionarul va emite si prezenta Concedentului: 
- factura fiscala pentru echivalentul a 100% din valoarea situatiei de lucrari 

receptionate, ce va fi platita Concesionarului prin Ordin de plata, conform graficului 
de rambursare; 

- graficul de rambursare aferent facturii respective (GRAF) va contine obligatoriu 
urmatoarele date: numarul si data facturii corespondente, un tabel cu valorile si datele 
de scadenta aferente fiecarei valori de plata. 

Factura mentionata anterior, va fi emisa numai pe baza situatiilor de lucrari real executate, 
confirmate si receptionate de Concedent. Fiecare factura astfel emisa de Concesionar va fi confirmata 
de catre Concedent in termen de cel mult 7 zile de la data prezentarii. Facturile se considera confirmate 



dupa ce au  obtinut ”Bun de plata” si viza de Control Financiar Preventiv din cadrul Primariei 
Municipiului Tulcea, iar Graficul de Rambursare (GRAF) a fost acceptat prin contrasemnare de catre 
reprezentantul legal al Concedentului. 

 
Platile se vor face  in lei la cursul de schimb leu/Euro al BNR din ziua platii. 
Regularizarea se va face prin emiterea de catre Concesionar a unei facturi pentru diferenta de  

curs. 
 

Art. II  
 
 La art.18 alin. (8) se completeaza cu Teza I si va avea urmatorul cuprins: 
  
 Art. 18 (8)-Pentru lucrarile executate si nedecontate, platile vor fi efectuate de catre Concedent prin 
Ordin de Plata, pana la  data de 25 a lunii in care primeste factura, conform graficului de rambursare. 
             Restul alin. (8) al art. 18  ramane nemodificat. 
 
Art. III 
 

Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. 23515 din 24.08.2006 privind delegarea gestiunii 
prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Tulcea raman neschimbate si se 
rasfrang asupra prezentului Act aditional. 

 
Prezentul  Act aditional s-a incheiat in  2 (doua) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar pentru 

Concedent si 1 (un) exemplar pentru Concesionar. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier, 

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

 

 
Intocmit 

Ec. Vilcu Edmond 

 

 

Sef  serviciu 

Ec. Popescu Narcis 
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