ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public Încheiat
cu S.c. Flash Lighting Services S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prelungirii
contractului de delegare a serviciului de iluminat public încheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A.
şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Edilitare, precum şi raportul de avizare al Comisiei de
specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciului de iluminat nr, 230/2006
republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 36 alin.( 2) lit. d) şi
alin.(6) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/200 I republicată, cu modificările şi
completări le ulterioare,
în temeiul art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/200 1, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Of. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art, 1 Se aprobă prelungirea duratei contractului nr.23056119.09.2005 încheiat cu S.c. Flash
Lighting Services S.A., privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Botoşani,
printr - un act adiţional, până la finalizarea procedurii de concesionare a serviciului şi semnare a unui
nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
Art, 2 Se deleagă domnul Primar al Municipiului
prelungire a contractului nr.23056119.09.2005.
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Art, 3 S.C.Flash Lighting Services S.A şi Primarul municipiului Botoşani, pnn serviciile
aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Consilier, Mihail Gabriel

Botoşani,

Nr.

31 august 2017

Tanasă

CONTRA SEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

România
Judeţul Botoşani

Municipiul

Botoşani

CF: 3372882

Nr1

a; 1.2'11 ~ S-tiP JBSA

Direcţia

~c:nr:~

Edilitare

,

I

ob~, o
1)

,

,il

nm~,'

[!)

c::S:"
'"'0\ \

-j.c

o;:::;

~,

ugţij~ltîturl>,

- . . - - <

lS

> ==;::~:-'

"'NI , , '

IZ
---=
Administrator Pubiic
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RAPORT DE SPECIALITATE

Propunem adoptarea unei hotărâri în forma prezentată prin proiect motivat de faptul că
în conformitate cu prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii publicată în Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 392 din 23/05/2016, şi a normelor de aplicare
a acesei legi, s-a constituit Comisia de coordonare şi supervizare a documentaţiei de atribuire a
contractului de concesionare a serviciului de iluminat public prin Dispoziţia
nr.11951l8.08.20 17, comisie ce a întocmit studiul de fundamentare a deciziei de concesionare şi
a supervizat şi coordonat documentaţia specifică procedurii de concesionare a serviciului.
Trebuie ţinut cont de faptul că procedura de atribuire necesită un timp de aproximativ
60 de zile şi, în plus, se ia în calcul depunerea de eventualele contestaţii, la care ofertanţii au
dreptul conform legii.
Contractul în vigoare expiră la data de 19/09/2017.
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