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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 BOTOŞANI, 

 analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea prelungirii 
contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public actual până la finalizarea 
procedurii de stabilire a noului concesionar și semnarea contractului cu acesta, 
 
       văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției 
Edilitare, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  
 

în baza dispoziţiilor art. 1, alin. (2) lit. (f), alin. (3), alin. (4) lit. d) și h), art. 3 alin (1), art. 6, 
art. 8, alin. (1) și (3) lit. d), d ˄ 2), art. 22 alin. (1), art. 23 și art. 33 din Legea serviciilor comunitare de 
utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciului de 
iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

  în temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 240 alin. 
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei contractului nr. 20591/6.08.2018 privind delegarea prin 

concesiune a serviciului de iluminat public din municipiului Botoşani până la încheierea unui nou 
contract de concesiune a serviciului de iluminatului public dar nu mai mult de 3 luni. 

 
Art. 2 Se deleagă dl. Primar al Municipiului Botoşani să semneze actul adiţional de prelungire 

a contractului nr. 20591/6.08.2018; 
  
Art. 3 S.C. Flash Lighting Services S.A şi Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile 

aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

         
                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ, 
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