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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

                                                     HOTĂRÂREA Nr. 227 

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 

serviciului de iluminat public din Municipiului Tulcea nr. 23515/24.08.2006 încheiat între 

Municipiul Tulcea și societatea Flash Lighting Services S.A., prin Act adiţional  

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data                          

29 iulie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a 

gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiului Tulcea cu nr. 23515/24.08.2006, 

încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Flash Lighting Services S.A. prin Act adiţional, proiect din 

iniţiativa consilierului local George ȘINGHI; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI înregistrat sub nr. 

26990/21.07.2021 şi Raportul de specialitate al Serviciului Gospodărie Municipală, înregistrat sub nr. 

26991/21.07.2021; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere dispozițiile: 

- art. 6 lit. d) și i), art. 7 alin. (1) lit. b) și c) și alin. 2 lit. c) și art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d^2) din 

Legea nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. 5, art. 6, art. 8 alin. (1), art. 24 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat 

public. 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 328/24.11.2005 privind aprobarea delegării 

gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Tulcea modificată şi completată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 107/28.05.2009, Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 292/20.12.2010, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

118/28.11.2012, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 71/30.03.2016, Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 88/27.04.2017 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 91/26.04.2018; 

- Contractului privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din 

municipiul Tulcea nr. 23515/24.08.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin (2), lit. c) și d) și alin. (7) lit. n), art. 136, alin (1), art. 139, alin. (1), art. 196, 

alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1   Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 

serviciului de iluminat public din Municipiului Tulcea cu nr. 23515/24.08.2006, încheiat între Municipiul 

Tulcea și societatea Flash Lighting Services S.A. cu modificările și completările ulterioare, conform Actului 

Adiţional nr. 7, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea să semneze în numele şi pe seama Municipiului 

Tulcea, actul adițional aprobat prin dispozițiile art. 1. 

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor 

şi autorităţilor interesate, pentru ducerea la îndeplinire a a prevederilor sale. 
 

           Hotărârea a fost adoptată  cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                           Ana Elena MERGEANI                                                                       
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ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO 

 

 
 

 



                                                                          Anexa nr. 1 la HCL nr.227/29.07.2021 

 

 

ACTUL  ADIŢIONAL  Nr. 7/.............2021 

LA CONTRACTUL NR. 23515  DIN 24.08.2006 

PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A  SERVICIULUI 

DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA 
 

I. Părţi contractante 

Între: 

1.1. MUNICIPIUL TULCEA, ca autoritate contractantă, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, telefon 

0240/511440, fax 0240/517736, cont RO 14TREZ64124740220XXXXX deschis la Trezoreria Tulcea, CUI 

4321429, reprezentat prin domnul Ștefan ILIE, având funcţia de Primar şi doamna ec. Alina ANTONESCU, 

având funcţia de Director Economic, în calitate de concedent, pe de o parte  

şi 

1.2. Societatea Flash Lighting Services SA, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, 

nr.5 – 7, sector 2 / 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, 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 6 lit. d) și i), art. 7 alin. (1) lit. b) și c) și alin. 2 lit. c) și art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d^2) din 

Legea nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. 5, art. 6, art. 8 alin. (1), art. 24 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat 

public. 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 328/24.11.2005 privind aprobarea delegării 

gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Tulcea modificată şi completată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 107/28.05.2009, Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 292/20.12.2010, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

118/28.11.2012, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 71/30.03.2016, Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 88/27.04.2017 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 91/26.04.2018; 

- art. 7 din Contractul privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din 

municipiul Tulcea nr. 23515/24.08.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa societății FLASH LIGHTING SERVICES S.A. cu nr.1733/09.07.2021 privind acordul la 

prelungirea contractului pentru o perioadă de 6 luni ; 

         

convin de comun acord la încheierea prezentului act adiţional pentru modificarea și completarea 

Contractului privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul 

Tulcea nr. 23515/24.08.2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:   

 

II. Clauze contractuale 

 

ART. 1 Se modifică şi se completează art. 6 din Contractul nr. 23515  din 24.08.2006 privind 

delegarea de gestiune prin concesiune a servicului de iluminat public din municipiul Tulcea, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin introducerea unui nou alineat, care va avea următorul cuprins: 

“Durata Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat 

public din municipiul Tulcea cu nr. 23515/24.08.2006, cu modificările și completările ulterioare se 

prelungește, prin acordul de voință al părților, pentru o perioadă de 6 luni, respectiv de la data de 

24.08.2021 până la data de 24.02.2022”. 
 

ART. 2 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de 

iluminat public din municipiul Tulcea cu nr. 23515/24.08.2006, cu modificările și completările ulterioare, 

rămân neschimbate. 

 

ART. 3 Prezentul act adiţional intră în vigoare la data de ……………….                              . 

 



ART. 4 Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul nr. 23515  din 24.08.2006 privind 

delegarea de gestiune prin concesiune a servicului de iluminat public din municipiul Tulcea care se 

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

 

          

 

 

    CONCEDENT                                                          CONCESIONAR, 

        MUNICIPIUL TULCEA                         SOCIETATEA FLASH LIGHTING SERVICES SA, 

p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA                                  DIRECTOR GENERAL 

         George ȘINGHI, Viceprimar                                                Dan Vătăjelu 

 

 

              Alina ANTONESCU 

         DIRECTOR  EXECUTIV 

 

 

Şef Serviciu Gospodărie Municipală 

        Ing. Carmen VERBAN 

 

 

      Birou Contencios Administrativ   

   Cons. Jr. Pintilie Vasile Marius                                                   

 

          Vizat, 

     Pentru control financiar preventiv 

   Ec. Mirea Gabriela 

                                           

                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                                                                  CONSILIER LOCAL, 
 


