
ROMANIA
JUDETULGORJ
COMUNA URDARI
CONSILIUL LOCAL 

H.TARARE
privind aprobarea Caietului de sarcini si a Contractului - cadru privind

sistemul de iluminat public stradal din Comuna Urdari

Consiliul Local al Comunei Urdari, Judeful Gorj;
Av6nd in vedere:

- Proiectul de hotdrdre nr. 2726117.06.2021;
- raportul Compartimntului Achizilii Publice gi Comunicare Publicd nr. 2724117.06.2021

elaborat in temeiul art. 136 alin.(8) lit. b) din Ordonanfa de urgenf6 a Guvemului privind
Codul administrativ nr.5712019, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Urdari m. 2725117.06.2021 la Proiectul de

hot[rdre, elaborat in temeiul art. 136 alin.(8) lit. a) din Ordonan{a de urgen{6 a Guvernului
privind Codul administrativ nr.5712019, cu modific6rile gi completlrile ulterioare;

- prevederile Ordonanfei de urgentd a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea qi completarea
Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, precum qi pentru stabilirea unor mdsuri
financiare, aprobatl cu modificdri gi completdri prin Legea nr. l3l20ll, care reglementeazd

modalitatea de stabilire a num[rului maxim de posturi pentru autoritdlile administra]iei
publice locale;

- prevederile Legii 23012006 a serviciului deiluminat public, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile art. 129, alin.2, lit. d qi alin. 7,lit. n din O.U.G. nr. 5712019 privind codul
administrativ, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare,'

- avizele comisiilor de specialitate.
in temeiul art. 139, alin. 3, lit. a, cooborat cu art.l96 alin.(l) lit.a) din Ordonan{a de urgentl a

Guvemului privind Codul administrativ nr.5712019, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

HOTARA$rE:
Art.l. Se aproba Caietul de sarcini privind sistemul de iluminat public stradal din Comuna Urdari,

conform Anexei nt. l, care face parte integranti din prezenta hotdrdre.
Art.2. Se apioba Contractul-cadru privind sistemul de iluminat public stradal din Comuna Urdari,

conform Anexei w.2, care face parte integrantl din prezenta hotdrdre.

Art.3. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire de Secretarul General al Comunei

Urdari, Compartimentul Achizilii Publice gi Comunicare Publicl qi Compartimentul Contabilitate.
Art.4. Prezenta hotdrdre se comunic6 Secretarului General al Comunei Urdari, Compartimentului

Achizilii Publice qi Comunicare Public[, Compartimentului Contabilitate, Primarului Comunei Urdari Ei

Instituliei Prefectului- Judelul Gorj.

PRE$

Cristi

Prezenta hot[r6re a fost adoptatd in qedinla ordinard a Consiliului Local din data de 25.06.2021.

cu un num[r de 13 voturi pentru , _ voturi impotriv5, _ablineri, exprimate din numdrul total de 13

consilieri prezenti la qedinld gi din totalul de l3 consilieri in funclie.
Urdari
Nr. 32 din 25.06.2021

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Loredana Diaodrescu

ll,u',r /t'/ 
/



JUDETUL GORJ

COMUNA.URDARI

Comuna Urdari
Telefon/Fa x: 0253 23i456 din

I''t

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 32125.06.2021

CAIET DE SARCINI

AL SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL

DIN COMUNA URDARI, JUDETUL GORJ

CAP. I Autoritatea Contractanta

UAT COMUNA URDARI, comuna Urdari, sat Urdari, nr. 83, judetul Gorj,

tel/fax 0253233465, e-mail :primariaurdari@yahoo.com, reprezentata prin

domnul Calota Mihai, in calitate de Primar, doamna Diaconescu Loredana in

calitate de Secretar General si doamna MorenciValeria in calitate Contabil'

CAP. 1l Obiectul achizitiei

Obiectivul achizitiei il constituie serviciile de intretinere si reparatii ale

retelei de iluminat public stradal, cu furnizare de materiale'

CAP. lll Obligatiile prestatorului

Serviciile de intretinere si reparare ale retelei de iluminat public stradal

vor respecta standardele nationale stabilite prin legislatia in vogoare.

Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie sa posede capacitatea

tehnica si organizatorica, dotarea si experienta manageriala necesare prestarii

serviciului.
prestatorul se obliga sa asigure serviciile solicitate, pe perioada si in

punctele stabilite de Primaria comunei Urdari'
prestatorul va asigura combustibilii, personalul deservent si starea de

functionare a utilajelor pe perioada desfasurarii lucrarilor cu acestea.

Prestatorul se obliga sa aiba toate autorizatiile legale cu privire la

utilajele folosite.
prestatorul se obliga sa nu puna in pericol instalatiile sau constructiile

unde utilajele isi desfasoara activitatea. Toate deteriorarile sau distrugerile, din

vina acestuia, vor fi suportate de prestator'
prestatorul se obliga sa isi instruiasca personalul si sa respecte normele

SSM - SU in timpul desfasurarii lucrarilor cu utilajele specifice'

Nr.



Prestatorul se obliga sa respecte legislatia cu privire la circulatia pe

drumurile publice si conditiile impuse de ARR.

Prestatorul trebuie sa asigure respectarea cerintelor privind impactul

asupra mediului.
lntretinerea si reparatia sistemului de iluminat public se va executa astfel

incat sa se realizeze:
- Asigurarea unui iluminat public de calitate, corespunzator

cerintelor actuale;
- Adaptarea sistemului de iluminat public la cerintele

utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient si

economic;
- Verificarea si supravegherea continua a functionalitatii retelelor

electrice de joasa tensiune si a corpurilor de iluminaU
- tntretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat

public;
- Mentinerea in stare de functionare la parametriiproiectati a

sistemului de iluminat Public;
- Asigurarea pe toata perioada contractului a produselor,

utitajelor, aparatelor de masura, sculelor, dispozitivelor si

personalului calificat, care sa asigure indeplinirea conditiilor
contractuale.

lnterventiile la reteaua de iluminat public trebuie realizate cu

respectarea legislatiei in vigoare in domeniu. Servicile se vor presta pe baza

solicitarilor achizitorului pe baza de comanda.

Prestatorul este direct raspunzator atat de siguranta prestarii serviciilor,

precum si de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,

cat si de calificarea personalului utilizat pe durata derularii contractului.

Prestatorul are obtigatia de a asigura resursele umane si echipamentele

necesare desfasurarii activitatii de intretinere si reperatii a sistemului de

iluminat public.

Prestatorul trebuie sa includa in oferta sa toate operatiile ce trebuie

realizate pentru a presta servicii de cea mai buna calitate precum si masurile

tehnice de protectie a muncii, in vigoare, pentru evitatea oricarui accident

(pentru persoane), cat si a avariilor in retelele de joasa tensiune.

Dupa fiecare interventie se vor incheia procese - verbale care cuprind

punctele remediate si receptionate care vor sta la baza intocmirii situatiilor de

prestari servicii.
Orice avarie care conduce la intreruperea furnizarii normale a utilitatilor

din zona se va rededia pe cheltuiala prestatorului.

Prestatorul se obiga sa prezinte documentele justificative privind

detinerea echipamentelor autospeciale tip platforma telescopica si alte



echipamente speciale, sau sa prezinte contracte de inchiriere incheiate cu firme
specializate, care detinastfel de echipamente, astfel incat sa rezolve in timp
operativ toate defectiunile sesizate de beneficiar.

CAP. lV Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul va stabili si va comunica prestatorului serviciile solicitate, in

baza notelor de comanda emise cu t-2 zile premergatoare activitatilor de
reparare sau inlocuire a consumabilelor din sistemul de iluminat public.

Comenzile privind solicitarea serviciilor de intretinere si reparatii vor fi
emise in functie de necesitati si de fondurile alfate la dispozitia Primariei
comunei Urdari.

Toate activitatile operatorului se vor desfasura numai in prezenta unui
reprezentant al Primariei comunei Urdari delegat de Primarul localitatii.

Beneficiarul va comunica prestatorului in timp util orice modificare a

locurilor de interventie sau a tipului acestora.
ln functie de bugetul alocat o parte din corpuri si auxiliare ale

iluminatului public pot fi asigurate de catre beneficiarul serviciilor, daca
necesitatile depasesc matarialele estimate in contract.

CAP. V Conditii generale

Serviciile de intretinere iluminat public vor fi efectuate de catre operatori
cu licenta emisa de ANRE, potrivit normativelor legislative in vigoare.

Prestatorul se obliga sa prezinte urmatoarele documente justificative:
- Licenta emisa de ANRE;

- Certificat de inregistrare;
- Certificat ONRC constatator cu specificare codului CAEN

corespu nzator achizitiei;
- Documente justificative privind detinerea echipamentelor

autoseciale tip platforma telescopica, sau sa prezinte contracte
de inchiriere incheiate cu firme specializate.

Activitatile prestate pentru intretinerea sistemului de iluminat public
sunt eliminarea defectiunilor si inlocuirea diferitelor piese, becuri si accesorii:
CDD-uri, barcute, cleme de retea, riglete, elemente de siguranta, brat corp
iluminat strada!, conductor.

Beneficiarul si perestatorul sunt obtigati sa se conformeze tuturor
prevederilor acestui caiet de sarcini pe parcursul executarii serviciului.

Materialele furnizate si montata in cadrul contractului vor fi insotite de

certificate de garantie, care vor fi predate beneficiarului.



CAP.VI Compnenta sistemului de iluminat public

Sistemului de iluminat public consta in existenta unui ansamblu

tehnologic si functional, alcatuit din :

- Corpuri de iluminat - 540 lampi;
- Echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate

pentru iluminatul public
- Console
- Puncte de aprindere

CAP.Vll Durata contractului

Contractul se va derula incepand cu data semnarii acestuia, pana la data

de 31.12.202t cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional, in

conditiile legii.
Prezentul contract va inceta la semnarea contractului de delegare a

gestiunii serviciului de iluminat public.

CAP.Vll Valoarea estimata

Valoarea estimata a contractului de achizitie este de 10.000 lei TVA

inclus.

CAP. lX Plata

Plata serviciilor se va face in lei, prin virament in contul de Trezorerie pe

baza facturii emise de prestator.

CAP. X Oferta

Pretul ofertei este exprimat in lei, fara TVA, fix si nu poate fi ajustat pe

perioada derularii contractului de achizitie.
Se va oferta distinct pretul materialelor necesare activitatii de intretinere

si pretul serviciilor de reparatie a sistemului de iluminat public.

Alte clauze se vor stabili in contract.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

Cristina-Mirabela Culmeq
CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL,
,*"o""rynescu



Anexa nr.2la H.C.L. nr. 32125.06.2021

CONTRACT CADRU
PRIVIND MENTENANTA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

STRADAL DIN COMUNA URDARI, JUDETUL GORJ

Inregistrat la PRESTATOR
Inregistrat la BENEFICIAR

cu nr. ........... data
cu nr. ........... data

l.Temei iuridic:

Prezentul contract de prestari servicii pentru mentenanta iluminatului public s-a incheiat in temeiul
Legii nr.230 din 07.06.2006 privind serviciul de iluminat public.

2. Partile contractante:

PRESTATOR, cu sediu1......... str. ..............., Nr. judetul
telefon fax ........... ..,...., inregistrata la O.N.R.C
Cod Unic Inregistrare avand contul ...................:..

::::::: l: :- :: -:-:-:-: - -::-:: :: , i;;;i,;;;;;;;;;;;; ' rePrezen'[a'[a Prin

Consiliul Local / Primaria localitatii............... judetul/sectorul, telefon nr.

......, fax nr........... , reprezentata prin ..... avand functia de.....
si prin avand functia de ......., in calitate de autoritate a

administratiei publice locale, in calitate de beneficiar,

denumite in continuare parti, s-a convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea

prevederilor de mai jos.

3. Obiectul contractului :

3.l.Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de mentenanta a sistemului de

iluminat public (denumite in continuare servicii) de pe teritoriul localitatii .................'
de catre Prestator, pe durata contractului, pebaza tarifelor stabilite prin Anexele nr. 2,3 si 4 la
prezentul contract, la care se adauga pretul materialelor puse la dispozitie de catre prestator.

3.2. Serviciile de mentenanta pentru instalatiile de iluminat public se vor realiza de catre prestator
pebazade comanda ferma din partea beneficiarului.



4. Duratp contractului,:

Contractul de servicii de mentenanta a instalatiilor de iluminat public de pe teritoriul localitatii

se incheie pe o durata de ..................... de Zile de la data semnarii acestuia de

catre ambele parti, cu posibilitaiea prelungirii acestuia prin acte aditionale'

5. Pretul contractului:

5.1. Cuantumul serviciilor prestate se va stabili pe baza comenzilor beneficiarului si a

centralizatoarelor de lucrari intocmite lunar de prestator si confirmate de beneficiar'

5.2. Decontarea serviciilor prestate se va face lunar conform centralizator intocmit pe baza tarifelor

unitare din Anexel e nr.2, 3 si 4 la prezentul contract ( Art.8), la care se adauga pretul materialelor

puse la dispozitie de catre prestator.-Daca lucrarile executate nu se regasesc in lista de tarife unitare'

decontarea acestora se va face pe baza de deviz de lucrari intocmit de prestator si acceptat de

beneficiar.
5.3. Tarifele unitare stabilite pentru indeplinirea contractului sunt ferme, fixe si neindexabile pe o

perioada de ....................., urmand a fi aciuali zate pe perioada contractului, cu acordul partilor'

5.4.preturile pentru materiale puse la dispozitie ae catre Prestator pentru indeplinirea contractului

vor fi preturile valabile la data executiei lucrarilor, conform documentelor de gestiune ale

Prestatorului, la care se va adauga o cota de aprovizionare de 20%o.

5.5. Plata se va face pebaza facturii.

5.6. plata facturilor se va face prin transfer bancar la banca si in contul prestatorului, in termen de 30

zile de la data primirii faciurii fiscale de catre beneficiar, in conditiile respectarii clauzelor

contractuale.

6. Interpretare:

6.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include

forma ie plural si vice ,.rru, acoio unde acest lucru este permis de context'

6.2 Termenul ,,zi,,sau ,,zil€' sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se

specifica in mod diferit.

7. Documentele contractului:

Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, dupa caz:

a) Anexa definitii-Anexa I

8. Pu.ncte de delimitare :

Punctele de delimitare sunt:
g. I In cazul retelelor electrice de distributie aenergiei electrice aeriene, fologite si pentr-u iluminatul

pu.b.!ic, la clema la care se racordea za coloaiade alimentare a corpului de iluminat public in reteaua

aeriana; clema si impricit contactul electric se considera ca facand parte din sistemul de iluminat

public.

g.2Laretelele aeriene si subterane destinate exclusiv iluminatului public, la cutia de distributie sau

punctul de aprinder. lrigurun,ete pe int*r. fl,tr,d i" "r*'tt 
distribuitorului de energie iar cele pe

2



iesire in sarcina gestionarului sistemului de iluminat public). Contorul de masura este in sarcina

distribuitorului de energie electrica.

9. Drentu rile Prestatorului:

Prestatorul are urmatoarete drepturi, in conditiile legii:
g.l.dreptul de acces in instalatiile electrice pentru asigurarea functionarii normale a sistemului de

iluminit public din localitate, pentru lucrarile si interventiile necesare;

9.2.dreptul de a efectuu, .u p.rronal specializat, lucrarile de defrisare a vegetatiei si/sau taierile de

modelare pentru crearea si mentinerea distantei minime fata de reteoua electrica de iluminat public

din localitate;
g.3.prestatorul poate cere o prelungire a termenului de finalizare a serviciilor din urmatoarele

motive:
o servicii suplimentare comandate de beneficiar;
o conditii meteo nefavorabile confirmate de reprezentantul beneficiarului;

. nerespectarea de catre beneficiar a obligatiilor sale, notificate in scris de prestator;

o forta majora;
o alte motive care nu au putut fi prevazute, confirmate de reprezentantul beneficiarului.

10. Dreoturile Beneficiarului:

l0.l.Beneficiarul are dreptul de a solicita prin comanda ferma catre prestator mentenanta

instafatiilor de iluminat public, in avol de punctele de delimitare, cum ar fi:
- analiza stariitehnice a instalatiilor;
- controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite: vant

puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura etc.;- 
- demontari de elemente ale sistemului de iluminat public;

- interventiiin sisfemul de iluminat public ca urrnare a unor sesizari.
'lO.2.Beneficiarul are dreptul de a verifiia modul de prestare a serviciilor pe palcursul executiei prin

personalul specializat propriu pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile tehnice si legale in

vigoare.

11. Oblieatiile Preqtatorului :

Prestatorul are urmatoarele obligatii:
ll.l. Sa respecte reglementarile si normele generale si specifice de securitate a muncii in vtgoare

pentru activitatea de prestare servicii de mentenanta in instalatiile electrice.

11.2. prestatorul va respecta prevederile H.G.R. nr. 1022110.09.2002 privind regimul produselor si

serviciilor care pot pun" in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

I 1.3. prestatorul se obliga sa respecte prevederile din fisele tehnologice, instructiunile tehnice si

prescriptiile energetice, prevederile legale in vigoare.

I 1.4. prestatorul va certifica calitatea serviciilor executate prin documentele (buletine de revizie,

buletine de masuratori, procese verbale de'lucrari ascunse,etc.) incheiate conform legislatiei in

vigoare.
I1.5. pentru toate,.lucrarile ascunse", prestatorul va informa prin comunicare directa, telefonica sau

in scris beneficiarul, asupra datei si operatiei ce urrneaza a se executa (inchidere profil, executie

manson/cutie terminala,io^r"cabluri, executie fundatii stalpi, executie prize de pamant, masuratori



etc.), pentru ca beneficiarul sa poata asista la executie sau probe. In cazul in care beneficiarul nu se

p..rintu la data specificata, preitatorul va continua executia serviciului in lipsa acestuia.

I 1.6. Prestatorul raspunde pentru integritatea instalatiilor la care lucreaza.

Data termin arii serviciiloi se considera data inscrisa in procesul-verbal de receptie la terminarea

serviciilor .

12. Oblipatiile Beneficiarului:

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
l2.l.Beneficiarul se obliga sa plaieasca facturile emise de Prestator in termen de 30 zile de la data

emiterii facturii.
ll.2.Daca beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de penalitatile

prevazute ia art. 13.2. Dupa ce beneficiarul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea

serviciilor in termen de 5 zile lucratoare.

l2.3.Receptia cantitativa si calitativa a serviciilor se face la locurile de desfasurare a serviciului sau

la sediul benefi ciarului.
l2.4.procesul verbal de receptie al serviciului va fi semnat de catre beneficiar si transmis

prestatorului in termen de maxim 3 zile de la data primirii.
lZ.5.geneficiarul se obliga sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile stabilite de actele normative

in vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare

( conlole, 6rate, corpuri de iluminat etc.) sau prin inlocuirea celor existente cu altele de alt tip, daca

solicita prin comanda prestatorului lucrari de acest tip.

l2.6.Beneficiarul r" obligu sa obtina acordurile proprietarilor pentru afectuarea lucrarilor de

defrisare a vegetatiei si/sau taierilor de modelare pentru crearea si mentinerea distantei minime fata

de instalatiile electrice din localitate.
l2.7.Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care

acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a oblisatiilor

l3.l.ln cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile

asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce ca penalitati, o suma echivalenta

cu g,lYo din pretul serviciilor neexecutate la termen/necorespunzatoare, pentru fiecare zi de

intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, suma care nu va depasi cuantumul sumei

asupra careia a fost calculata.
l3.Z.ln cazul in care beneficiarul nu isi onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea

perioadeiconvenite laclauza 12.1., atunci acestuia ii revine obligatiade a plati, ca penalitati, o suma

Lchivalenta cu 0,1 o/o din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea

efectiva a obligatiei de plata, suma care nu va depasi cuantumul sumei asupra careia a fost calculata'

l3.3.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod

culpabil si repetat, da d-reptul partii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept si de a

pretinde plata de daune-interese.

14. Receptie si verificari

14.l. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.

l4.2.Lareceptia serviciului se va avea in vedere :



- modul de realizare a lucrarilor, reparatiitor , in conformitate cu prevederile legale si a

prescriptiilor energetice in vigoare;
- rezultateie incercarilor si masuratorilor prevazute a se executa cu ocazia lucrarilor.

l4.3.Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu

respectarea reglementarilor in vigoare. Beneficiarul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului,

identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

l4.4.lncercaril., ,urr.atorile si completarea buletinelor de verificare aferente se vor efectua

conform reglementarilor in vigoare.

15. Incepere. finalizare. intirzieri. siltare

l5.l - (1) prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor comandate punctual de beneficiar

(controaie, lucrari / interventii accidentale) in termen de 5 zile lucratoare de la primirea comenzii.

iZ) fn cazul in care prestatorul sufera intdrzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate beneficiarului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) iotalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

l5.2.Dacape parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, acesta

are obtigatiu d. u notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea datei de prestare

asumate se face cu acordul partilor.
15.3. Serviciile sistate la cirerea beneficiarului, se deconteaza de acesta la valoarea cheltuielilor

efectuate de prestator pana la momentul comunicarii sistarii pebaza de proces verbal de sistare si

deviz de lucrari care trebuie transmis in termen de 5 zile de la data anuntarii sistarii.

l5.4.Dupa semnarea contractului se vor identifica toate problemele din instalatiile de iluminat din

localitate si se vor programa lucrari pe o perioada de timp agreata de parti ( poate fi durata

contractului), care vor deveni parte din Programut de reparatii. Programul de Reparatii se

intocmeste de beneficiar si se accepta de prestator.
l5.5.pentru serviciile planificate, piestatorul va respecta Programul de reparatii defalcat pe luni,

transmis de beneficiar lunar cu 25 zile inaintea inceperii lunii de referinta.
l5.6.Termenele de efectuare a serviciilor programate (reparatii) ce fac obiectul.prezentului contract

sunt cele prevazute in Programele lunare.

l5.T.Prestatorul va intocmi si depune spre aprobare lunar la beneficiar

prestate insotite de procesele verbale de receptie, procese verbale de

buletine de verificare in vederea acceptarii de beneficiar.

central izato rul se rvic i i lor
lucrari ascunse aferente,

de cel mult 3l5.8.Centralizatorul serviciilor prestate va fi confirmat de beneficiar in termen

(trei) zile lucratoare de la data prezentarii lor de catre prestator.

Dupa acceptare, prestatorul va emite factura pentru serviciile executate si o va prezenta spre

decontare la beneficiar.

16. Amendamente:

partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin Act Aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza

interesele comerciale iegitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii

contractului.

17. Subc,ontractanti:



17.1. prestatorul poate subcontracta partial sau integral servicii pentru mentenanta a sistemului de

iluminot public.
17.2(a) irestatorul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in care indeplineste

contractul.
(b) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care isi indeplineste

partea sa din contract.

ic) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi

indeplinesc partea lor din contract.
17.3. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea

sa din contract. SChimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata

Beneficiarului.

18. Cesiunea:

18.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin

contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Beneficiarului.
18.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate asumata prin contract.

19. Forta maiora :

19.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

Forta majora exonereaza Partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.2. Paitea ca.e invoca forta majorc trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti,

complet, in decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia.
pariea care invoca forto majora va lua toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii

consecintelor.
Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator de

,urpund..e al acesteia, dar antreneaza obligatia Partii care trebuia sa o comunice de a repara

pagubele cauzate Partii contractante prin faptul necomunicarii.
'19'3.Dacaforta 

majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada?nai mare de 6luni,
fiecare parte uu au"u dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a prezentului

contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. Modificarea contractului:

20.1. Contractul se modifica in situatiile in care intervin modificari in lista de tarife unitare pentru

serviciile de mentenanta.

20.2. Modificarea contractului se face prin acte aditionale in care se mentioneaza modificarile

intervenite in anexele nr.2,3 si 4 si prin actualizarea acestora.

21. Rezilierea, contragtului:

21.1. Nerespectarea obligatiilor contractuale duce la rezilierea contractului, partea din vina careia sa

produs rezilierea fiind obligata la plata de daune.

21.2. prezentul contract iiceteazi in conditiile in care forta majora actioneaza pe o perioada mai

mare de 6 luni, la expirarea duratei pe care a fost incheiat sau prin acordul partilor.



21.3. In cazul prevazutlaart.2L2, prestatorul va factura beneficiarului serviciile prestate pana in

momentul incetarii contractului.
2l .4. partile pot rezilia de comun acord prezentul contract, cu conditia preavizarii celeilalte parti' cu

30 de zile inainte de expirarea lui. In acest caz,beneficiarul va achita prestatorului contravaloarea

serviciilor executate pana la data incetarii contractului.

22. Plata de daune:

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre Parti da dreptul Partii

lezate de a pretinde plata de doune - interese.

23. Solutionarea litieiilor:

23.1 .partile vor face toate demersurile pentru a rezolvape cale amiabila, prin tratative directe, orice

neintelegere sau disputacare se poate ivi intre ele in cadrul sau in legatura cu indeplinirea

contractului.

23.2.1n cazul in care, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa

rezolve in mod amiabii o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se

solutioneze de catre instanta judecatoreasca competenta. Pdna la pronuntarea unei Hotar6ri

Judecatoresti definitive, partite isi vor indeplini in continuare obligatiile care le revin conform

prezentului contract.

24. Limba care quverneaza contractul:

Limba care guvern eaza contractul este limba romdna.

25. Comunicari:

25.l.Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului controct, trebuie sa fie

transmisa in scris; documentele scrise trebuie inregistrate atdt in momentul transmiterii cat si in

momentul primirii.

25.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in

scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului:

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

27. Dispozitii finale:

2T.l.Completariie si/sau modificarile aduse prezentului Contract nu sunt valabile intre partile

contractante si in raporturile cu tertii, decat daca rezulta expres din acte negociate de parti si semnate

de reprezentantii legali ai partilor.
zl.Z.(a) pentru neeiecutaiea, in totalitate sau partiala, a obligatiilor prevazute in prezentul contract,

partite raspund conform prevederilor legale in vigoare.
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(b)Anularea unora dintre prevederile acestui controct nu va inlatura drepturile si obligatiile partilor

ccrezulta din prevederile iamase in vigoare si nu aduce atingere obligatiilor deja executate de parti.

2T.3.Responrubilitut.u pentru derularea pezentului contract revine Sef Centru de Mentenanta din

cadrul Directiei de Servicii Tehnice.

prezentul contract s-a incheiatastazi ..in 2 ( doua ) exemplare originale, din care unul

la Prestator si unul la Beneficiar.

Beneficiar, Prestator,

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL,Cris
Loredana Diaf,gnescu

t\Tlijs
Q:;lT$
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Anexa nr. 1

D4FINITII

Contract Reprezinta prezentul contract si toate anexele sale

Achizitor si
Prestator

partite co"tractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract.

Pretul contractului eretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza

contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a

tuturor oblieatiilor asumate prin contract. 

-

Servicii Activitati a caror prestare fac obiect al contractului.

Mentenanto Ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se

executa asupra structurilor, instalatiilor (sistemelor) si

componentelor considerate mijloace fixe aflate in exploatare

si care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea starii

tehnice necesare indeplinirii functiilor pentru care au fost

proiectate.

Retea electrica de

distributie (RED)
R"tr""a ,lrctrica cu tensiunea de linie nominala pana la I l0
kV inclusiv.

Sistem de distributie
a energiei electrice

Totaf itatea instalatiilor detinute de un operator de distributie

care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de

sustinere si de protectie ate acestora, statii electrice' posturi de

transformare si alte echipamente electroenergetice conectate

intre ele, cu tensiunea de linie nominala pana la I 10 kV
inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele

electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile

oroorii ale consumatorilor de energie electrica;

Sistem de iluminat
public

imat din puncte de aprindere, cutii de distributie,

cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau

aeriene, fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de

legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii,

conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de

comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul
public.

Serviciul de iluminot
public

Serviciu comunitar cbre cuprinde totalitatea actiunilor si

activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social

general desfasurate la n ivelu I un itati lor adm i ni strativ-

teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea

autoritatilor administratiei publice locale, in scopul asigurarii

iluminatului public.
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Punct de delimitare u iluminatul Public, cat si

pentru distributia energiei electrice reprezinta punctul de

ieparare intre sistemul de distributie a energiei electrice si

sistemul de iluminat public

Amonte, aval Notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre

instalatiile sistemului de distributie a energiei electrice spre

instalatiile sistemului de iluminat public

Corp de iluminat Iparat care serveste la distributia, filtrarea si transmisia

luminii produse de la una sau mai multe lampi catre exterior,

care cuprinde toate dispozitivele necesare fixarii si protejarii

lampilor, circuitele auxiliare si componentele electrice de

conectare la reteaua de alimentare, care asigura amorsarea si

functionarea stabila a surselor de lumina.

Surso de lumina /
lampa

OUiectut sau suprafata care emite radiatii optice in mod

uzual vizibile produse prin conversie de energie si care este

caracterizata pri ntr-u n ansam b I u d e propri etat i en ergeti ce,

fotometrice si/sau mecanice.

Daune @iau ambele parti semnatare ale

contractului .

Daune interese
compensatorii

Daune lnterese acordate pentru neexecutarea totala sau

partiala, sau pentru executarea necorespunzatoare a

oblieatiei contractuale.

Forta majora Un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se

datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care

iuce imposibilla executarea si, respectiv indeplinirea

contractului; pot fi considerate asemenea evenimente:

razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte

catastrofe naturate, restrictii aparute ca urmare a unei

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci

enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment

asemenea celor de mai sus care, fara acreao imposibilitate

de executare, face extrem de costisitoare executarea

oblisatiilor uneia din parti.

Zi Zi calendaristica.

An 365 de zile.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIBR,

Cristina
CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL,
Loredana Diac-

l0
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