ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

____________________________________________________
HOTĂRÂRE NR. 31 / 2019
Pentru modificarea hotărârii consiliului local nr. 13/2018
privind înfiinţarea şi încredinţarea gestiunii serviciului de iluminat public în
baza unui contract de delegare a gestiunii
Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara;
Raportat la proiectul de hotărâre nr. 32 din 18.04.2019
Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca
Nicolae nr. 32/5 din 18.04.2019.
Ţinând cont de raportul de specialitate nr.32/6 din 18.04.2019 întocmit de către
domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul comisiei
de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 20/7/18.04.2019.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare
de utilităţi publice art. 1 alin. (2) lit. f), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. i) şi art. 29-32;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public
art. 8 şi art. 20-24;
Raportat la Ordinul nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
În temeiul dispoziţiilor: art. 36 alin. (1), (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14,
art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se modifică Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului de
iluminat public, pentru activitatiile de întreţinere si reparaţii a sistemului de iluminat
public, precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru
sărbători in oraşul Aninoasa, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART. 2. Se modifică modelul de Contract privind delegarea gestiunii Serviciului
de iluminat public, pentru activitatiile de intretinere si reparatii a sistemului de
iluminat public, precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor
pentru sarbatori in Oraşul Aninoasa, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta;
ART. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul
Hunedoara, Primarului Oraşului Aninoasa, Serv. UAT şi prin grija secretarului
oraşului tuturor structuriilor şi persoanelor interesate.
Aninoasa la,
18.04.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ALBESCU ADRIAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR. GHEORGHE SIMION-NELU

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.04.2019, cu un număr de 13 voturi pentru,
- voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri / 13 membri prezenţi.

Anexa 1 la H.C.L. 31/2019
CAIET DE SARCINI
al serviciului de iluminat public al Orasului Aninoasa judeţul Hunedoara
CAP. I Obiectul caietului de sarcini
ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului
de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare
funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie
tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a
serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune.
ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară
desfăşurării activităţilor de realizare a serviciului de iluminat public şi constituie
ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în
exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri,
condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele
asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode
de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de
actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia
muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie
respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public.
ART. 5 Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat
public.
CAP. IICerinte organizatorice minimale
ART. 6 Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi
protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de
iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de
delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi
precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public;
d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de
iluminat public;
e) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a
informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul
de iluminat public, în condiţiile legii;
f) creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin
reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii,
energie electrică şi prin modernizarea acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii
administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract
de delegare a gestiunii;
h) personal de intervenţie operativă;
i) conducerea operativă prin dispecer;
j) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;
k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi
stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea
în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;
l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de
energie electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;
m) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la
funcţionarea economică a instalaţiilor de iluminat public;
n) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;
o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind
reclamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;
p) lichidarea operativă a incidentelor;
q) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
r) evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;
s) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea
cât mai bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare;
t) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu
terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;
u) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care
vizează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare;
v) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi
aprobarea acestora de către administraţia publică locală;
w) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu
planurile de investiţii şi reparaţii ale celorlalţi furnizori de utilităţi, inclusiv cu
programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale administraţiei publice locale;
x) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru
îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
y) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea
activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
z) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau
asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.
ART. 7 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt
cuprinse în regulamentul de serviciu
ART. 8 Operaţiile specifice, serviciile şi tarifele aferente acestora pentru întreţinerea
şi menţinerea SIP în stare de funcţionare se află in anexa 1 valoarea totală a acestora
neputând depăşii 60.000lei/an fara TVA.
CAP. III Sistemul de iluminat public
ART. 9 Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a
sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritorială a oraşului Aninoasa
ART. 10 Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalaţiile
de iluminat public şi cele disponibile sunt prezentate în Tabelul nr.1;

ART. 11 Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în
Tabelul nr. 2
ART. 12 Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în Tabelul nr.3
ART. 13 Înventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile şi podurile este prezentat
înTabelul nr. 4
ART. 14 Parcurile, spatiile de agrement, pietele, târgurile si altele asemenea sunt
prezentate în Tabelul nr. 5.
ART. 15 Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât sa se
realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă
tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii serviciului asigurat;
d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de
iluminat public;
f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de
iluminat public;
g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare
realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei
publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, în condiţiile legii;
l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv
reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a
acestora, prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor,
întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu
costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificaţi în
regulamentul serviciului;
o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de
schimb, prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în
vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
p) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienţă a sistemului de iluminat
public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către
consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei
publice locale;
q) un sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi
informaţii privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta
siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciilor de
iluminat;
r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în
număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat
public;

s) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul
de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
ş) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la
actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data
încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta autorităţii administraţiei
publice locale modul de organizare a acestui sistem;
t) informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a
reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.
Anexa 1 la caietul de sarcini
CATEGORII DE OPERATII SI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA SI REPARAREA
LA SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Categoria de servicii

Înlocuit stâlp beton SC 10001
buc.
Înlocuit stâlp beton SC 10002
buc.
Înlocuit stâlp beton SC 10005
buc.
Înlocuit stâlp metalic cu h<5m
buc.
Înlocuit stâlp metalic cu h=5-10m
buc.
Înlocuit stâlp metallic cu h>10m
buc.
Înlocuit stâlp metalic decorativ cu h<5m
buc.
Reparatie lampa led
buc
Inlocuit coloana de alimentare lampa
buc
Montat coductor retea torsadat 16x25
ml
Montat brat din teava pentru sustinere lampa
buc.
Utilizare PRB
ora
Manopera echipa electricieni
ora
Montat bratari metalice
buc.
Bransament General iluminat festiv
Activitate
Monatare Cleme Derivarie cu Dinti
Buc
(CDD)

Montare Varistori mare capacitate
40KA
18. Inlocuire Contactor punct aprindere
Preţurile includ şi materialele aferente
17.

U.M.

Pret unitar
estimat (lei) fara
TVA
1900,00
2500,00
2900,00
1900,00
2000,00
3000,00
1800,00
120,00
80,00
10,00
80,00
100,00
60,00
28,00
1000
10

buc

200

buc

300

Tabelul nr. 1
Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Anul punerii în funcţiune
Nr.
crt

Locaţia

Denumirea

Puterea
nominală

Ultimul RK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DN66A
CAMIN CULTURAL
DN66A
DANUTONI-GAMBRINUS
VULCULESTI
LIBERTATII-VALENI
LIBERTATII
LIBERTATII-VALE
LIBERTATII-VALE
BUJORULUI

PT10

------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

PT41
PT57
PT9
PT4
PT7
PT2
PT1
PT21

Tensiunea
nominală
Up/Us
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

Puterea
instalată

Puterea
disponibilă

3830W
1860W
1530W
510W
960W
1500W2
1650W
1140W
570W
240W

5000W
3000W
3000W
3000W
3000W
3000W
3000W
3000W
3000W
3000W

Tabelul nr. 2
Clasificarea căilor de circulaţie
Nr.
crt

Denumirea
tronsonului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DN 66A
DJ 666B
Str. Gh Doja
Str. Uzinei
Str. Republicii
Str. Vulculeşti
Str. Jiului
Str. Bujorului
Str. Costeni
Str. Mărtineşti
Str. Cătăneşti
Str. Dăunţoni

Clasa
sistemu
lui de
ilumina
t
-

Amplasarea dispozitivelor de
iluminat

Lăţimea
tronsonului

Lungimea
tronsonului

Tipul
carosabil

Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului
Pe marginea acostamentului

10 m
6-8 m.
6m
6m
4-5 m
4-5 m
4-5 m
6m
4-5 m
4-5 m
4-5 m
4-5 m

3900 m
5150 m
517 m
844 m
415 m
584 m
1200 m
330 m
1156 m
1410 m
1600 m
898 m

Asfaltat
Asfaltat
Pietruit
Pietruit
Parţial asfaltat
Pietruit
Pietruit
Pietruit
Pietruit
Pietruit
Parţial asfaltat
Pietruit

Tabelul nr. 3
Inventarul corpurilor de iluminat
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Identificarea punctului de conectare/deconectare
B - Identificarea punctului de măsură*2)
Numărul
corpurilor/
stâlpilor
49
22
5
19

Tipul
sursei de
lumină
LED
LED
LED
LED

Puterea
instalată

DN66A
CENTRU II
MARTINESTI
COSTENI

Numărul
stâlpilor de
susţinere
49
22
5
19

2450
660
150
570

Denumirea
staţiei de
alimentare
PT10
PT10
PT10
PT10

5
6

DN66A
CATANESTI

40
22

40
22

LED
LED

1200
660

CAMIN
CAMIN

7
8

DN66A
CATANESTI

35
16

35
16

LED
LED

1050
480

PT41
PT41

9

DANUTONI

17

17

LED

510

PT57

10
11

VULCULESTI
JIULUI

23
9

23
9

LED
LED

690
270

PT9
PT9

Nr.
crt.

Denumirea
tronsonului

1
2
3
4

A

B

12
13

LIBERTATII
VALENI

47
3

47
3

LED
LED

1410
90

PT4
PT4

14
15
16
17
18
19
20
21

LIBERTATII
GHE. LAZAR
BUCURESTII
M. EMINESCU
M.SADOVEANU
S. BARNUTIU
HOREA
UZINEI

40
2
1
1
1
5
1
4

40
2
1
1
1
5
1
4

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

1200
60
30
30
30
150
30
120

PT7
PT7
PT7
PT7
PT7
PT7
PT7
PT7

22
23
24

LIBERTATII
PROGRESULUI
GHE. DOJA

12
7
8

12
7
8

LED
LED
LED

690
210
240

PT2
PT2
PT2

25

LIBERTATII

19

19

LED

570

PT1

26

BUJORULUI

8

8

LED

240

PT21

Tabelul nr. 4
Zonele de risc, altele decât tunelurile si pasajele subterane rutiere
Nr.
crt

Tipul zonei de risc*1

Locaţia

Lungimea / suprafaţa*2

Clasa sistemului
de iluminat
-

Trecere de pietoni intersecţie
DN 66A km 1
10 m
Livezeni
1
Trecere de pietoni zona „Casa DN 66A km 2
10 m
de vis”
2
Trecere pietoni Şcoala
Str. Cătăneşti nr. 50
10 m.
Generală Iscroni
3
Trecere de pietoni str.
Iscroni, str. Bujorului
10 m.
Bujorului
4
Trecere de pietoni Biserica
Str. Libertăţii nr. 17
8m
Aninoasa
5
Trecere pietoni Şcoala Sf.
Str. Şcolii Nr.1
8 m.
Varvara Aninoasa
6
Incintă Primăria oraşului
Str. Libertăţii nr. 85
500 mp.
Aninoasa
*1) treceri de pietoni, intersectii semaforizate si nesemaforizate, zone cu risc infractional, scoli, gradinite etc.
*2) se va specifica, dupa caz, lungimea sau suprafata, în functie de tipul zonei de risc.

Tabelul nr. 5
Parcurile, spatiile de agrement, pietele, târgurile si altele asemenea
Nr.
crt

Tipul locaţiei

1

Parc copii
Aninoasa

Str. Libertăţii
bloc 105

2

Parc copii
Iscroni
Loc picnic
Anena
Loc picnic
incinta EM
Aninoasa

Str. Bujorului

3
4

Locaţia

Nr. stâlpi
susţinere

Lungimea

Lăţimea

Nr. corpuri de
iluminat/
stâlp

Str.
Libertăţii
bloc 105
Iscroni

2

30 m

15 m

1

Pute
rea
insta
lată
30W

2

20 m

15 m

1

30 w

Complex
Anena
Fosta EM
Aninoasa

1

30 m

20 m

1

30 w

0

30 m

30 m

0

0

Zona

*1)

Str Gheorghe
Doja
Str Uzinei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR. GHEORGHE SIMION-NELU

ROMANIA
JUD. HUNEDOARA
ORASUL ANINOASA
CONSILIUUL LOCAL

Anexa 2 la H.C.L. 31/2019

CONTRACT
de delegare gestiune pentru prestarea serviciului de iluminat public
în orasul Aninoasa
I. Părţile contractante:
Art.1.Orasul ....................................cu sediul în ……….., str. .………. nr………, judeţul ………,
reprezentat prin ……………, având funcţia de primar, în calitate de beneficiar, pe de o parte,
şi
S.C.____________________________________C.U.I.______________cu
sediul
principal
în____________________str._____________nr.____bl.__sc.__et.__ap.____judet/sector________
reprezentata prin __________________având functia de___________________ în calitate de
operator-prestator de servicii(executant), la data de______________________________, la sediul
beneficiarului, în baza H.C.L. nr._________din________________, s-a încheiat prezentul contract de
prestării servicii de iluminat public în ………………..
II. Obiectul contractului:
Art.2.-Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de iluminat public, constând în activităţile
de verificare, reparaţii necesare şi asigurarea funcţionării continue, astfel încât sistemul de iluminat public
să corespundă exigenţelor impuse.
Art.3.-Obiectivele beneficiarului sunt:
a)orientarea serviciilor publice către utilizatori;
b)asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene în domeniu;
c)orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii
comunităţii locale, potrivit necesităţilor stabilite în mod democratic;
d) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante şi după
caz, a unor echipamente specializate;
e) promovarea investiţiilor în scopul modernizării sistemelor de iluminat public în funcţiune, si al
extinderii reţelelor de iluminat public în funcţiune;
f) asigurarea la nivelul localităţilor a iluminatului căilor de circulaţie și a iluminatului pietonal
adecvat necesităţilor de confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
g) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental pentru parcuri și zone similare şi ornamental
festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică şi/sau culturală, şi marcarea prin
sisteme de iluminat arhitectural si/sau ornamental festiv a evenimentelor naţionale si a sărbătorilor legale
şi/sau religioase;
h) finanţarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori și atractiv pentru
investitori;
i) promovarea de soluţii tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;
j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial de
atragere a capitalului privat;
k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performantă ai activităţii operatorilor si
participarea cetăţenilor si asociaţiilor reprezentative la acest proces;
l) promovarea formelor de gestiune delegată;
m) crearea organismelor de monitorizare a calităţii serviciilor prestate si instituirea de mecanisme
de corecţie adecvate;
n) promovarea metodelor moderne de management;
o) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a
personalului ce lucrează în domeniu.

4.În derularea contractului de prestări servicii de întreţinere, prestatorul va utiliza bunurile
preluate, în conformitate cu anexa nr.____la prezentul contract.
III. Dispoziţii generale
Art.4. Contractul de prestări servicii a iluminatului public are ca anexe obligatorii următoarele:
a)-caietul de sarcini;
b)-regulamentul serviciului;
c)-inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată, aferente sistemului de
iluminat public;
d)-procesul verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului;
e)-oferta tehnico-economică conform anexa 1 din caietul de sarcini.
Art.5.(1) Beneficiarul va urmări, controla si supraveghea:
a)-modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorul prestator
de servicii publice de întreţinere a iluminatului public;
b)-calitatea și eficienţa serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţa
c)-modul de menţinere în funcţiune şi întreţinere a sistemului de iluminat public;
Art.6.-Pe durata contractului părţile se obligă să îndeplinească cu bună credinţă obligaţiile asumate, să nu
întreprindă nici un act sau activitate în scopul prejudicierii celeilalte părţi, să se informeze reciproc şi să
coopereze în vederea executării obligaţiilor asumate.
IV. Termenul:
Art.7.-Durata contractului de prestări servicii de întreţinere a sistemului de iluminat public se stabileşte
pe o perioadă de … ani şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
Art.8.-Contractul va putea fi prelungit cu acordul ambelor părţi.
V. Preţul şi plata:
Art.9.Preţul prestaţiilor este regăsit în oferta de preţ, anexă la prezentul contract.
Art.10.Plata se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare prezentării documentelor justificative şi
a facturilor reprezentând contravaloarea prestaţiilor efectuate în luna precedentă.
Art.11.Pentru întârzierea mai mare de 30 de zile de la data scadenţei facturii, beneficiarul va plăti o
penalitate ce va reprezenta procentul prevăzut de actele normative în vigoare privitoare la plata cu
întârziere a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.
VI. Drepturile părţilor:
1.Drepturile operatorului-prestator(executantului):
Art.12.Executantul are următoarele drepturi:
1)-În scopul executării contractului, executantul are dreptul să intervină în mod direct, pe riscul şi
pe răspunderea sa, asupra bunurilor care alcătuiesc sistemul de iluminat public al oraşului Aninoasa.
2)-Să încaseze contravaloarea lucrărilor şi serviciilor prestate.
2.Drepturile beneficiarului:
Art.13.-Beneficiarul are următoarele drepturi:
1)-Să coordoneze serviciul sistemului de iluminat public;
2)-Să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciului de iluminat public;
3)-Să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile prestate, precum şi modul în care este satisfăcut
interesul public, să verifice respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a
executantului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini;
4)-Să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de prestări servicii din motive
excepţionale legate de interesul public local;
5)-Să rezilieze contractul în cazul în care prestatorul nu-si respectă obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
VII. Obligaţiile părţilor:
Obligaţiile operatorului-prestator
Art.14.Operatorul-prestator(executantul) are următoarele obligaţii:
(1)-Să obţină de la autoritatea competentă, potrivit legii, autorizaţia de funcţionare şi licenţa.
(2)-Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de beneficiar
în caietul de sarcini şi să plătească penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi.
(3)-Să obtina licență A.N.R.S.C. în maxim 90 zile de la data încheierii contractului de delegare.

(4)-Să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de
operare.
(5)-Să preia de la beneficiar pe baza de proces verbal de predare-preluare bunurile care constituie
sistemul de iluminat public al comunei, în vederea întreţinerii şi asigurarea funcţionării acestuia, conform
parametrilor stabiliţi.
(6)-Să evalueze şi inventarieze, imediat după intrarea în vigoare a contractului, starea tehnică
actuală a sistemului de iluminat public, cu participarea reprezentantului beneficiarului, prin încheierea
unui proces-verbal semnat de reprezentanţii ambelor părţi;
(7)-Să presteze serviciile întreţinere a iluminatului public conform prevederilor din caietul de
sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţa.
(8)-Să informeze beneficiarul în cazul în care este necesară întreruperea parţială sau totală a
funcţionării instalaţiilor pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
(9)-Să răspundă cu promptitudine la solicitările de verificare ale beneficiarului asupra condiţiilor
cantitative şi calitative ale sistemului de luminat public.
(10)-Să nu subcontracteze bunurile şi serviciile care fac obiectul prezentului contract, fără acordul
scris al beneficiarului.
(11)-Să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum și reparaţiile
capitale ce se impun la bunurile care formează sistemul de iluminat public, conform caietului de sarcini şi
a prevederilor contractuale.
(12)-Prestatorul va lua toate măsurile necesare ca funcţionarea bunurilor care se predau spre
întreţinere, la încheierea contractului, să realizeze capacitatea de iluminat la indicii de performanţă cel
puţin egali cu cei existenţi la data intrării în vigoare a contractului.
(13)-Să întocmească programele anuale de reparaţii şi dotări, pe care să le supună spre aprobare
beneficiarului.
(14)-Să restituie beneficiarului bunurile care le-a preluat, în deplina proprietate, în mod gratuit şi
libere de orice sarcini, la încetarea contractului de prestări servicii de întreţinere.
(15)-Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun
pentru asigurarea continuităţii serviciului prestat.
(16)-Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a
muncii.
(17)-Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia
mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)
(18)-La încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa
majora, prestatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate în
contract, până la preluarea acestuia de către beneficiar, dar nu mai mult de 60 zile.
(19)-În cazul în care operatorul-prestator sesizează existenţa sau posibilitatea existentei unei cauze
de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt beneficiarului,
în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii de întreţinere a sistemului
de iluminat public.
(20)-Să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului
contractat.
Obligaţiile beneficiarului
Art.15.Obligaţiile beneficiarului sunt:
(1)-Să verifice periodic următoarele:
a)-serviciile de menţinere în funcţiune şi întreţinere a iluminatului public furnizate/prestate şi
nivelul de calitate al acestora;
b)-îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea
acestora;
c)-menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie;
(2)-Să predea operatorului-prestator la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile,
instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente sistemului de iluminat public cu inventarul existent, libere
de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.
(3)-Să notifice parţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract;

(4)-Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg
din calitatea sa de proprietar cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului-prestator
prin contract.
(5)-Să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât capacitatea de a
realiza serviciile de iluminat public să rămână cel puţin constantă pe toata durata contractului.
(6)-Să nu tulbure operatorul-prestator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract.
(7)-Să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
(8)-Să notifice operatorului-prestator apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere
drepturilor acestuia.
VIII. Încetarea contractului
Art.16 (1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a)-rezilierea de plin drept a contractului operează în situaţia în care operatorului i se retrage
autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului;
b)-la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia
în condiţiile legii;
c)-în cazul în care interesul public local o impune, prin denunţarea unilaterală de către beneficiar,
cu plata unei despăgubiri pentru eventualele prejudicii aduse operatorului-prestator;
d)-în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi, prin reziliere de plin drept,
cu plata unei despăgubiri de către partea în culpă;
f)-la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor care formează obiectul prezentului
contract sau a imposibilităţii obiective a prestatorului de a le întreţine, prin renunţare, fără plata unei
despăgubiri;
g)-operatorul-prestator a cesionat drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al beneficiarului;
h)-cu acordul ambelor părţi, în urma unei notificări comunicate în scris celeilalte părţi cu cel puţin
60 de zile anterior datei de reziliere solicitate.
(2)La încetarea, din orice cauză, a contractului bunurile ce au fost predate prestatorului se vor înapoia
beneficiarului, în stare bună de funcţionare, fiind considerat că operatorul prestator le-a primit în stare
bună.
(3)-În caz de reziliere a contractului, fără culpa prestatorului, beneficiarul va plăti acestuia
contravaloarea tuturor prestaţiilor efectuate până la aceea dată, pe baza devizelor de lucrări/sau a altor
documente justificative.
IX. Forţa majoră
Art.17.(1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea
în mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract,
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată s-o notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile de
la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acesteia.
(3) Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune interese.
X. Răspunderea contractuală
Art.18.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de prestări
servicii atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
XI. Litigii
Art.19. Părţile contractante se angajează să rezolve orice litigiu ce rezultă din prezentul contract pe cale
amiabilă şi să nu se adreseze justiţiei fără a fi încercat în prealabil o conciliere directă.
Art.20. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de prestări servicii, care nu sau putut rezolva pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor comerciale de la sediul beneficiarului.
XII. Dispoziţii finale
Art.21. (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
(2) Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă
voinţa părţilor.
(3) Limba care guvernează contractul este limba română.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost întocmit 2 exemplare originale,
azi_________________________ câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Beneficiar,
Prestator(Executant) ,
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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