
1 

 

          

         Anexă la HCL 9/31.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE  

   Privind achiziția publică directă de servicii de ,, Delegarea gestiunii serviciului de iluminat  

         public din comuna Șotânga, județ Dâmbovița” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Întocmit, 

         Responsabil achiziţii achiziţii 

                                                                                                                                    Iancu Roxana Elena 
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Documentația de atribuire reprezintă acele documente care conţin cerinţele formale, tehnice şi 

financiare, care permit descrierea obiectivă a obiectului achiziției şi pe baza căruia operatorul economic 

îşi va elabora oferta.  

Prezenta documentație se aprobă în forma și conținutul prezentat.  

Documentaţia de atribuire cuprinde: caietul de sarcini; anunțul de publicitate, proiectul de contract, 

formulare şi modele de documente. 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 230/2006 privind serviciului de iluminat public:              

,, Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin următoarele modalităţi: a) gestiune directă b) 

gestiune delegate”. 

COMUNA ȘOTÂNGA a ales ca și modalitate de atribuire a Gestiunii serviciului de iluminat public - 

gestiunea delegată. 

Având în vedere prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare: “Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct 

produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 

lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 900.400 

lei”. Estimarea valorii s-a realizat pe baza istoricului și analizării achizițiilor din anii 2020, 2021 şi 2022.  

Comuna Șotânga prin compartimentul de specialitate va iniția achiziția prin publicarea uui anunț de 

publicitate pe site-ul propriu, anunț ce va cuprinde următoarele: 

Denumire contract:  Delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public al comunei Șotânga, județul 

Dâmbovița. 

Tip contract: Servicii 

Cod CPV: 50232100-1 Servicii de întretinere a iluminatului public (Rev.2)  

Valoarea estimată fără TVA:  270.000 lei fără TVA                                                                                      

Descriere obiect contract:                                                                                                                                                                        

Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din COMUNA 

ȘOTÂNGA, județul DÂMBOVIȚA și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și 

de interes economic și social general desfășurate la nivelul unității administrativ-teritoriale sub 

conducerea, coordonarea și responsabilitatea COMUNEI ȘOTÂNGA, județul Dâmbovița, în scopul 

asigurării iluminatului public, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestuia. 

 

Condiții referitoare la durata contractului:                                                                                                                                                        

Durata delegării serviciilor este de 2 ani. 

Conditii participare:      

                                                                                                                                                                        

Ofertantul va completa Propunerea tehnică și Propunerea financiară  în conformitate cu cerințele 

Caietului de sarcini.                                                                                                                                                                                                              

Oferta va fi însoțită de:                                                                                                                                                                                      

- Certificatul de înregistrare al societății                                                                                                                                                         

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul 

ofertantului, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților 

legali, obiectul de activitate al respectivului operator economic. Din acesta să rezulte că obiectul de 

activitate al operatorului economic include și obiectul achiziției.  Informațiile cuprinse în acest 
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document vor fi reale/actuale la data depunerii documentului.                                                                                                                                                                                              

- Licența ANRE – atestate tip B                                                                                                                                                                        

- Declaratie privind evitarea conflictului de interese (Formular 4)                                                                                                       

- Formular de ofertă (Formular 3)                                                      

  - Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului 

(Formular 1)                                                                                                                                                                           

- Declarație privind respectarea reglementãrilor din domeniul social și al relațiilor de muncă (Formular 

2)                                                                                                                                                                          - 

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Formular 5)                                                                   

- Proiectul de contract de delegare – semnat 

- Împuternicire  dacă este cazul .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Criterii de atribuire:                                                                                                                                                                                          

Prețul cel mai scăzut, în conditiile respectării tuturor solicitărilor și specificațiilor Caietului de sarcini. 

Valoarea fără TVA nu trebuie să depășească valoarea estimată comunicată prin prezentul Anunț.                 

 

Data limită depunere ofertă:  3 zile lucrătoare de la publicarea anunțului de publicitate pe site-ul 

primăriei comunei Şotânga..                     

 

Informatii suplimentare:         

                                                                                                                                                                    

 Ofertele se vor depune pe email la adresa primaria@sotanga.ro sau la sediul Primăriei comunei 

Şotânga, strada Constantin Brancoveanu nr. 373 , comuna Sotanga, judet Dambovita . 

 

Notă:  Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP. Achiziţia directă va fi finalizată prin SEAP, 

astfel că odată cu depunerea ofertelor, toţi ofertanţii au obligaţia de a posta în Catalogul de 

produse/servicii/lucrări din Sistemul electronic de achiziție publică (SEAP) oferta corespunzătoare 

prezentului Anunț. În descriere se va menţiona că vor fi respectate toate cerinţele caietului de sarcini şi 

documentaţiei de atribuire. 
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PROIECT DE CONTRACT  

 

 

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII 

SERVICIULUI  DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA ŞOTÂNGA,  

JUDEŢ DÂMBOVIŢA 

 

În temeiul prevederilor:  

-  Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

-  Legii   nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; 

- Legii nr. 230/2006  privind serviciul de iluminat public; 

-  OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Ordinul ANRSC nr.86/2007, pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat 

public; 

- Ordinul ANRSC nr.87/2007, pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de 

iluminat public; 

s-a încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii privind serviciul  de iluminat public al Comunei 

Sotanga de pe raza teritoriului administrativ. 

ART. I – PARTILE CONTRACTANTE 

 Comuna Sotanga, cu sediul în localitatea Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, nr. 373, Judetul 

Dambovita, cod fiscal 4344570, avand cont IBAN nr. ……………………………… la Trezoreria 

……………………, reprezentata legal de catre  Stroe Constantin,  având funcția de Primar, în calitate de 

DELEGATAR                                și  

SC ........................ cu sediul social în........................................, tel/fax .......................înregistrata în Registrul 

Comerțului .............., cod fiscal ....................., cont Nr. R ............................... reprezentata legal de domnul 

.............................. având funcția de Administrator, în calitate de DELEGAT, denumite in continuare 

parti contractante, au convenit la incheierea prezentului contract. 

ART. II – DEFINIŢII  

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:  

a. contract – reprezintă  acordul de voință al părților contractante  materializat în prezentul înscris și 

anexele sale.   

b. delegatar si delegat - parţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. pretul contractului – suma de bani, in LEI, plătibilă  delegatului de către delegatar conform 

convenției părților, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract. Prețul este ajustabil conform clauzelor contactului atunci când intervin modificări legislative, 

norme tehnice ori alte situații care au rol în formarea costurilor, ori condițiile în care se execută 

contractul sunt deosebit de oneroase/costisitoare pentru delegat, ori apar elemente noi care nu sunt 

mentionate in devizul ofertă și lista de materiale din anexe. 

d.servicii – activitaţile din domeniul iluminatului public a căror prestare face obiectul prezentului  

contract, în scopul:  a) de a ridica gradul de civilizație, a confortului și a calității vieții; b) creșterea 

gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de 

siguranță a circulației rutiere și pietonale; c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor 

arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor 

legale sau religioase; d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților; e) 
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funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii 

aferente serviciului.  

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care părțile contractante au  obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului;  

f. forţa majora – Forța majoră reprezintă un eveniment extern, cu caracter excepțional, absolut 

imprevizibil și invincibil, precum și imposibil de evitat, independent de voința părților,  care nu putea 

fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii, cutremure sau orice alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. Nu este considerat forţa majora un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din parţi;  

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

h. raport de activitate/verificare – înscrisul întocmit lunar, cand apar evenimente deosebite/neprevazute 

sau ori de câte ori este necesar, prin care se atestă faptul verificării efectuate de prepușii  delegatului  

asupra  elementelor componente ale inventarului SIP atașat facturii care stă la baza plății  componentei  

fixe a prețului contractului. 

i) notificare – sesizare transmisă pe orice cale (poștă, email, fax, telefonic) de oricare dintre părțile 

contractante celeilalte parti, pentru aducerea la cunoștință aspecte legate de executarea/ executarea 

necorespunzătoare ori neexecutarea contractului, cu rol de punere în întârziere;   

j.Sistemul de iluminat public (SIP) – este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, 

cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalații de legare 

la pamant, console, corpuri de iluminat, aparate de iluminat cu LED, accesorii, conductoare, izolatoare, 

cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, 

fara a fi insa limitat si se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și functional, alcătuit 

din constructii, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public. SIP, 

destinat exclusiv prestarii serviciului de iluminat public, este parte componenta a infrastructurii 

tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale care, în conformitate cu Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 

din 12 martie 2006, apartin proprietății publice a acestora și se evidentiaza și se inventariaza în 

cadastrele imobiliar-edilitare ale unităților administrativ-teritoriale. In baza prevederilor Lg.230/2006, 

autoritățile administrației publice locale au drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii 

sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract 

incheiat între autoritățile administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a 

energiei electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea 

condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor și 

obligațiilor tuturor părților implicate. Contractul se incheie în baza contractului-cadru emis prin ordin 

comun al presedintilor A.N.R.E. și A.N.R.S.C. 

k. Achiziția publică de servicii – achiziţia de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică 

de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, 

indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public; 

ART. III – INTERPRETARE  

Prezentul contract se interpretează după  regulile de interpretare din Codul civil  (art. 1266-1269), după 

voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor. La stabilirea vointei concordante 

se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile 

statornicite între acestea și de comportamentul ulterior încheierii contractului. 
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Cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice 

versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

ART. IV – OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul  contractului  îl   constituie  prestarea următoarelor servicii: 

- Verificarea inventarului predat executata periodic sau neprogramat in activitatea de exploatare, 

avand drept scop functionarea la parametrii proiectati a SIP, care se realizeaza atat cu inlocuirea de 

componente cat si fara inlocuirea acestora; 

- Mentenanta (intretinerea) inventarului predat (repararea si/sau inlocuirea totala si/sau partială a 

elementelor SIP) executata periodic sau neprogramat in activitatea de exploatare, avand drept scop 

functionarea la parametrii proiectati a SIP si se realizeaza cu inlocuirea de componente; 

- Suplimentarea  inventarului pe sistemul de distributie existent; 

ART.V – DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract de delegare a gestiunii privind serviciul  de iluminat public se încheie pe o durata de 

2 ani (doi ani).   

ART.VI – ARIA TERITORIALA PE CARE VOR FI PRESTATE SERVICIILE 

 Prestarea activitatilor enumerate la art. IV se face pe teritoriul administrativ al Comuna 

Sotanga, respectiv localitatile Sotanga si Teis pe sistemul de iluminat public predat conform 

inventarului, ce face parte integrantă din contract.  

ART.VII – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

Drepturile delegatarului 

Sa beneficieze de functionarea normală și corespunzătoare a sistemului de iluminat public; 

Sa beneficieze de interventia delegatului pentru repararea si/sau inlocuirea totala si/sau partială a  

elementelor sistemului de iluminat public in termen de pana la 48 ore pentru a se asigura functionarea  

normală și corespunzătoare a sistemului de iluminat public; 

Sa suplimenteze inventarul existent. 

Delegatarul păstrează dreptul de a aproba, a supraveghea şi a controla, după caz:  

a) modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de 

modificare a acestora, conform anexei la contract ;  

b) modul de indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de delegat şi activităţile desfăşurate de 

acesta; 

 c) calitatea şi eficienta serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanţă a serviciului, 

stabiliti conform legii; 

 d) modul de mentinere în functiune, dezvoltarea şi/sau modernizarea sistemului de iluminat public. 

Obligatiile delegatarului 

Sa puna la dispozitia delegatului intreaga retea de ilumimat public, asupa careia delegatarul are un 

drept de folosinta in baza unui contract cadru cu proprietarul sistemului de distribuție a energiei 

electrice, respectiv lungimea cailor de circulatie pentru care se asigura iluminatul public, total stalpi 

aferenti sistemului de iluminat public, numar total aparate de iluminat, numar puncte de aprindere, 

putere instalata sistem de iluminat; 

Sa puna la dispozitia delegatului contractul incheiat cu proprietarul sistemului de distribuție a energiei 

electrice. 

Sa permita accesul liber la sistemul de iluminat public predat pe baza inventarului; 

Sa predea delegatului Regulamentul serviciului de iluminat public, precum si hotararea Consiliului 

Local de aprobare a acestuia, pentru localitatile de prestare, caietul de sarcini al serviciului de iluminat 

public precum si hotararea Consiliului Local de aprobare a acestuia, pentru localitatile de prestare; 

Să  elaboreze, in vederea semnarii, procesul verbal de predare primire a bunurilor aferente serviciului 

de iluminat public; 

Să elaboreze indicatorii tehnici corelati cu tintele/obiectivele asumate la nivel national; 
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Sa platesca facturile emise de delegat, prin transfer bancar la banca si in contul acestuia, in termen de 30 

zile de la data emiterii facturii fiscale.  

Orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acestea le considera necesare îndeplinirii contractului. 

Să obțină autorizațiile legale în situația în care  lucrările și serviciile comandate în cadrul contractului 

impun autorizarea, dupa caz. 

Drepturile delegatului  

Accesul liber la intreaga retea de ilumimat public din aria administrativ-teritoriala a UAT; 

Sa emita facturi fiscale reprezentand contravaloarea serviciilor prestate in baza prezentului contract;  

Să  încaseze de la autorităţile administraţiei publice locale delegatare, în calitate de reprezentante ale 

comunitatilor locale beneficiare ale serviciului de iluminat public, sumele reprezentand contravaloarea 

serviciilor prestate. 

Obligatiile delegatului 

Să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele impuse de legislaţia în domeniu, cu 

profesionalismul si promtitudinea cuvenita angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa 

financiara. 

Sa raspunda atat de siguranta tuturor operatiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cat şi de 

calificarea personalului folosit pe toata durata derularii contractului. 

Sa asigure resursele umane, materiale, instalaţiile şi echipamentele necesare desfăşurarii activitaţii de 

întreţinere a iluminatului public;  

Sa raspunda la solicitarea delegatarului, privind interventia urgenta la repunerea in functiune sau 

remedierea unor defecte a echipamentelor electrice de iluminat public din cadrul SIP, in termen de 

maxim 48 ore de la primirea solicitarii telefonice sau scrise; 

Sa semneze procesul verbal de predare-primire a bunurilor aferente serviciului de iluminat public; 

Sa indeplineasca indicatorii de performanta conform caietului de sarcini. 

ART.VIII – PRETUL CONTRACTULUI si  MODUL DE FACTURARE 

Pentru serviciile prestate de delegat, pretul datorat este  cel ce rezulta din propunerea financiara, fara a 

depasi suma de _____________ lei/an (in litere: ______________________________________), la care se 

adauga TVA conform legislatiei in vigoare la data facturarii,  astfel:  

I. Prestari servicii mentenanta sistem de iluminat public, conform tarifului declarat in anexa 3 - 

propunere financiara; 

II. Prestari servicii intretinere, reparare si inlocuire parti ale sistemului  de iluminat public, 

conform situatiilor de lucrari la tarifele declarate in propunerea financiara; 

Decontarea serviciilor prestate (de intretinere, reparare si inlocuire parti ale sistemului  de iluminat 

public,) se va face conform situatiilor de lucrari întocmite pe baza tarifelor unitare din anexele la 

prezentul contract. Daca materialele si lucrarile executate nu se regasesc, decontarea acestora se va face 

pe baza de deviz de lucrari intocmit de delegat si acceptat de delegatar. 

Facturarea pentru prestarea serviciului de iluminat public se emite de delegat, dupa caz, lunar, 

trimestrial, semestrial, anual sau ori de cate ori situatia impune. Utilizatorul (delegatarul) serviciilor de 

iluminat public e obligat sa achite sumele reprezentand contravaloarea facturilor emise de delegat 

pentru serviciile prestate, în termen de 30 zile lucratoare de la data emiterii facturii.  

Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalităţi de 

intarziere, în condiţiile art. XI.  

 

ART. IX – EXCUTAREA CONTRACTULUI 

Prestarea serviciilor incepe la data de _____.___._____.  

ART. X – DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt: 

1. Oferta operatorului din  catalogul SICAP, solicitata si acceptata de delegatar;   
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2. Documentația de atribuire elaborată de delegatar;  

3. HCL pentru aprobarea Caietului de sarcini privind prestarea serviciului de iluminat public în 

localitatea/tățile de prestare; 

4. HCL pentru aprobarea Regulamentul serviciului de iluminat public, în localitatile de prestare; 

5. Inventarul bunurilor aferente serviciului; 

6. Procesul verbal de predare-primire a bunurilor aferente serviciului; 

7. Indicatorii tehnici corelati cu tintele/obiectivele asumate la nivel national; 

8. Tarife unitare pentru servicii de mentenanta desfasurate in vederea asigurarii continuitatii 

serviciului de iluminat public conform ofertei, conform anexei 3; 

9. Comunicarile dintre parti. 

10. Detalierea infrastructurii aferente serviciului de iluminat public: lungimea cailor de circulatie 

pentru care se asigura iluminatul public, total stalpi aferenti sistemului de iluminat public, numar total 

aparate de iluminat, numar puncte de aprindere, putere instalata sistem de iluminat, alte informatii ce 

pot fi necesare. 

11. Contractul încheiat între autoritățile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de 

distribuţie a energiei electrice, pentru situația în care prestarea serviciului de iluminat public este 

grefată pe sistemul de distribuție a energiei electrice; 

12. Licenta emisă de autoritatea de reglementare competentă – ANRSC. Delegatul este obligat, 

conform prevederilor legale, sa obtina licenta de operare in baza prezentului contract sau sa modifice 

conditiile de acordare a licentei detinute. 

13. Acte aditionale, alte documente, dupa caz. 

ART. XI – RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

 In cazul in care, din vina sa exclusiva, delegatul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate 

prin contract, delegatarul are dreptul de a deduce din pretul comenzii neexecutate, ca penalități  de 

intarziere, o suma echivalenta cu cota de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. 

 In cazul in care delegatarul nu plateste pretul serviciilor catre delegat in termenul de maxim 30 

zile calendaristice de la emiterea facturii, acesta are obligatia de a plati,  ca penalități  de întarziere, o 

suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intaziere. 

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

culpabil si repetat, poate atrage rezilierea contractului. În acest scop partea care se consideră 

îndreptățită la rezilierea contractului  va adresa notificare scrisă  de  reziliere, putând pretinde plata de 

daune interese. Rezilierea produce efecte numai pentru viitor.    

ART. XII – RECEPTIE SI VERIFICARI 

 La terminarea lucrărilor executate asupra sistemului de iluminat public, delegatul va convoca 

pe delegatar, telefonic sau prin email/fax,  pentru inspectarea calității si conformității serviciilor 

prestate de delegat, efectuarea recepției și întocmirea procesului verbal de recepție. 

 În situația în care delegatarul nu va da curs convocării , delegatul va trimite acestuia notificare 

scrisă prin care îi va solicita ca cel mai târziu în 5 zile de la terminarea lucrării să se prezinte la recepția 

lucrărilor. În situația în care în termen de 5 zile de la notificare, recepția nu se poate face din culpa 

delegatarului, această împrejurare este asimilată acceptării fără obiecțiuni a cantității și  calității 

lucrărilor  de către delegatar, situație ce atrage înaintarea documentelor   de plată.  

ART. XIII – INCEPEREA, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE 

 Delegatul are obligatia de a presta ( de a începe EXECUTAREA)  serviciile in timpul cel mai 

scurt de la primirea comenzii scrise sau telefonice de la beneficiar, dar nu mai  -MARE- târziu de 48 ore 

de la transmiterea  solocitarii scrise sau telefonice. 

Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, din varii motive, delegatul nu poate respecta durata de 

executare a serviciului , acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, delegatarului. 
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Modificarea perioadelor de prestare a serviciilor cerute in solicitarea scrisa sau telefonica se face cu 

acordul partilor. 

ART.XIV – AMENDAMENTE 

 Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor prin 

act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza  interesele comerciale legitime ale 

acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

ART.XV – SUBCONTRACTAREA 

Delegatul nu poate subcontracta nici integral, nici parțial, obiectul contractului privind gestiunea 

delegată a servicicului de iluminat public. 

Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/ori a unora dintre activitățile din sfera serviciului 

este interzisă. 

ART.XVI – CESIUNEA 

Cesiunea sau novatia prezentului contract este posibila numai in cazul divizarii, fuzionarii ori infiintarii 

unei filiale a operatorului, cu respectarea conditiilor contractuale initiale si cu aprobarea autoritatilor 

deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale. 

ART.XVII – FORTA MAJORA 

 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

 Forta majora exonoreaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare  de 2 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna dintre partii sa poata pretinde celeilate daune-interese. 

ART. XVII – CONDITII DE REVIZUIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 Revizuirea clauzelor contractuale se face prin act adițional. 

În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, delegatul se va 

confrunta cu alte situaţii decât cele stipulate, părţile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional.   

Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii:  

a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către 

autorităţile locale sau centrale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 

renunţarea la anumite taxe/tarife, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 

cărora s-a fundamentat preţul contractului; 

b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de 

preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor 

pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.  

ART. XIX – INCETAREA CONTRACTULUI 

 Contractul poate înceta prin: 

I. Ajungerea la termen. Dacă cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea contractului  niciuna 

dintre părțile contractante nu notifică celeilate încetarea contractului prin ajungerea la termen, 

contractul se consideră prelungit de drept pentru perioade succesive de câte un an de zile; 

II. Acordul ambelor parti înainte de ajungerea la termen; 

III. Prin rezilierea  de plin drept în condițiile art. 22 alin. 7 raportat la art. 36  alin. 2 lit. c) din Legea 

nr. 230/2006, respectiv prin revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii şi rezilierea 
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contractului de delegare a gestiunii serviciului dacă, timp de 12 luni de la încheierea acestuia, se 

constata încălcarea repetata a obligațiilor contractuale, precum şi în cazul retragerii licentei de operare.  

ART. XX – SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

 Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 

neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

 Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 

solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente sau de  pe raza sediului 

social al operatorului. 

ART.XXI – LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

ART.XXII – COMUNICARI 

 Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezetului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris, prin notificare, ori comunicare adresă. 

 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

 Comunicarile intre parti se pot face prin: e-mail la adresa: office@amiras.ro,  fax: 0245215813; 

telefon 0722402285- cu obligatia transmiterii si in scris, sau posta la adresa: Str. Mihai Viteazul, nr. 3, 

Comuna Aninoasa, Judet Dambovita, cu conditia confirmarii primirii comunicarii, pentru 

corespondenta adresata delegatului, respectiv e-mail la adresa: sotanga@cjd.ro,  fax: 0245229013; telefon 

0245229207 cu obligatia transmiterii si in scris, sau posta la adresa: Str. Constantin Brancoveanu, nr. 

373, localitatea Sotanga, Judet Dambovita, cu conditia confirmarii primirii comunicarii, pentru 

corespondenta adresata delegatarului. 

ART.XXIII – LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

      

 

Partile au  inteles sa incheie astazi, …………………., prezentul contract in 2 exemplare, unul pentru  

delegatar si unul pentru delegat. 

 

 

     DELEGATAR,       DELEGAT, 

                                                                                           

 


