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Contract de delegare servicii de iluminat public  
Nr.               /                  2019 

 

Capitolul 1. PĂRŢI CONTRACTANTE  

autoritatea contractantă COMUNA SUSENI, Cod de identitate fiscala16367675, Adresa 

sediului: com. Suseni, str. Suseni, nr. 212, jud.Harghita, Cod Postal:537305, E-

mail:primaria@suseni.ro, Telefon:+40 266-350077, cont trezorerie 

RO08TREZ24A840303200200X, deschis la Trezoreria Gheorgheni, reprezentată prin Dl Egyed 

József, având în funcţia de primar, în calitate de beneficiar, pe de o parte,  

şi  

SC .............................SRL adresa sediu str. .................. nr. ....., loc. .................... jud. 

.................... telefon ......................., numar de inmatriculare ............................... cod fiscal 

.........................cont trezorerie ................................... reprezentata prin DL............................... 

având functia de ADMINISTRATOR in calitate de prestator, pe de alta parte. 

1.1 Definiţii  

- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  

b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract;  

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

sale, asumate prin contract;  

d. amplasamentul lucrării -locul unde prestatorul execută lucrarea;  

e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 

contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 

considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 

uneia din părţi;  

f. zi - zi calendaristică;  

g. an - 365 de zile.  

1.2 Interpretare  

- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular 

vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

1.3 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă 

nu se specifică în mod diferit.  

 

Capitolul II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art.2.1. (1) In conditiile prezentului contract PRESTATORUL se obliga sa asigure 

serviciul de întreţinere a sistemului de iluminat public stradal şi montare-demontare ornamente 

pentru iluminatul festiv din Comuna Suseni, care cuprinde întreţinerea corpurilor de iluminat 

public exterior şi a accesorilor aferente sistemului necesare bunei functionari, prin lucrări de 

schimbare a lămpilor, montare-demontare corpuri de iluminat, schimbat becuri, startere de 

iluminat public, montare-demontare instalatii de iluminat festiv, decoraţiuni exterioare, 

ornamente luminoase, tuburi luminoase flexibile, ghirlande luminoase, etc. pe baza de comandă, 

aşa cum este prevăzut în graficul de execuţie, si în conditiile Legii nr. 51/2006, privind  
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serviciilor comunitare de utilităţi publice, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 

(2) Prin instalatii de iluminat exterior se intelege instalatiile de iluminat public stradal sau 

iluminat decorativ-ornamental exterior.  

(3) Instalatiile de iluminat exterior se compun din: 

- sistemul de aprindere, care cuprinde toate elementele (puncte de aprindere, cabluri 

pilot, luxomate, etc.) prin care se realizeaza conectarea instalatiei de iluminat la sursa de energie 

electrica.  

- reteaua electrica (conductoare/cabluri, izolatoare, cleme, derivatii, cutii terminale, etc.) 

cuprinsa intre posturile de transformare si corpurile de iluminat;  

- suportii (stalpi, daca este cazul, prelungiri, console) pe care sunt fixate corpurile de 

iluminat si accesoriile; 

- corpurile de iluminat, ghirlande, reflectoare, ansambluri ornamentale luminoase;  

- lampile si accesoriile lor (balasturi, ignitere, condensatoare, startere) 

- reflectoarele si accesoriile acestora.  

Art.2.2. Reclamele, panourile, firmele luminoase/luminate, aflate in sarcina agentilor 

economici nu fac obiectul prezentului contract.  

Art.2.3. Obiectul prezentului contract îl constituie efectuarea de catre PRESTATOR, a 

lucrărilor de reabilitare a instalatiilor de iluminat exterior, lucrări de schimbare becuri, lucrări de 

montare corpuri de iluminat, montare-demontare instalaţii de iluminat festiv, pe baza tarifelor 

menţionate la art. 4.2, finantate din fondurile BENEFICIARULUI, conform comenzilor de 

lucrări convenite intre părti.  

Art. 2.4. BENEFICIARUL va comanda după caz la PRESTATOR efectuarea lucrărilor 

menţionate la art. 2.3. si/sau altele similare pentru instalaţiile ce constituie obiectul prezentului 

contract.  

Art. 2.5. BENEFICIARUL va comanda PRESTATORULUI si efectuarea altor lucrări in 

instalatiile de iluminat exterior, inclusiv recepţii sau puneri in funcţiune de instalaţii, control 

periodic, etc.  

Art. 2.6. Pe durata prezentului contract, părţile se obligă să-şi execute cu buna credintă 

obligaţiile asumate, să nu intreprindă nici un act sau activitate in scopul prejudicierii celeilalte 

părţi, să se informeze reciproc si să coopereze cu bună credintă şi în timp util in vederea 

executării obligaţiilor asumate.  
 

Capitolul III. PREGATIREA SI EXECUŢIA LUCRĂRILOR  

Art. 3.1. BENEFICIARUL va inainta comandă verbală de lucrări, către PRESTATOR, cu 

cel putin 48 ore inainte de începerea lucrărilor.  

Art. 3.2 Înainte de inceperea lucrărilor, BENEFICIARUL si PRESTATORUL vor stabili 

de comun acord, locul şi cantităţile de materiale necesare pentru realizarea lucrărilor.  

Art. 3.3. Prestatorul va asigura piesele de schimb, accesorii si materialele aferente 

lucrărilor comandate. 

Art. 3.4. Schimbarea lămiplor stradale STRIKE – se va realiza de către SC Urbanled 

SRL, pe perioada de garanție.  

 

Capitolul IV. VALOAREA CONTRACTULUI  

Art. 4.1. Valoarea tuturor lucrarilor mentionate la Capitolul II, este stabilită pe baza 

comenzilor BENEFICIARULUI,  
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Art. 4.2. Decontarea se face pe baza facturii care are la baza tarifele conform tabelului de 

mai jos: 
 

- Căutare defect de linie      ...... lei/ocazie 

- Schimbare linie                        ...... lei/ml 

- Schimbare siguranță                                    ...... lei/buc 

- Amplasare corp de iluminat – vapor de sodiu       ...... lei/buc 

- Înlocuire corp de iluminat – vapor de sodiu ...... lei/buc 

- Amplasare corp de iluminat - LED                       ...... lei/buc 

- Înlocuire corp de iluminat – LED         ...... lei/buc 

Înlocuire Contactor electro-magnetic           ...... lei/buc 

- Înlocuire Senzon de lumina                         ...... lei/buc 

- Înlocuire becuri Led – pentru parc    ...... lei/buc 

- Conectare și deconectare perdea de iluminat festiv pe stâlpuri electrice   

    ...... lei/buc 

- Amplasare șir luminos pe stâlpuri electrice  ...... lei/buc 

- Decorare brad de crăciuni – 5 metrii înălțime ...... lei/buc 

- Perdea de iluminat festiv  pe clădir (2 m înălțime) ...... lei/ml 

- Figurine 3 D pentru stâlp electic (60 cm)  ...... lei/buc 

Pe durata contractului, prețurile serviciilor pot fi ajustate conform legislației în vigoare. La aceste 

preţuri se adaugă TVA.  

Art. 4.3 Valoarea contractului va fi  estimativ: 

 XXXX  LEI fără TVA în anul 2021 (după necesități pe baza prețurilor unitare) 

Art. 4.4. Ajustarea, modificarea prețurilor se va realizaconfrom Normei metodologice aprobat 

prin Ordinul 77/2007. 

         

Capitolul V. DURATA CONTRACTULUI  

Art. 5.1. Durata prezentului contract este de 60 luni, începând cu data de la data semnării, 

fără posibilitate de prelungire. 
 

Capitolul VI. OBLIGATIILE PRESTATORULUI  

Art. 6.1. PRESTATORUL are obligatia sa realizeze lucrarile prevazute in contract, 

respectand, instructiunile tehnice si prescriptiile energetice in vigoare.  

Art. 6.2. La efectuarea lucrarilor prevazute in contract, personalul de executie din partea 

PRESTATORULUI este obligat sa respecte NSPM si NPSI specifice lucrarilor in instalatiile de 

iluminat exterior si normele de protectie a mediului inconjurator.  

 

Conform legislaţiei şi a normelor în vigoare (NSPM – TDEE 65/2002, cap. 2.3), firmele 

atestate pentru lucrări în instalaţii electrice cu care primăriile au încheiat contracte, au obligaţia să 

se prezinte la subunitatea SDFEE M-CIUC gestionara instalaţiilor electrice în care urmează să 

lucreze, pentru încheierea unei convenţii de lucrări. Deasemenea, înaintea trecerii la executarea 

lucrărilor, firmele în cauză trebuie să ceară aprobarea unui program de lucrări cu cel puţin 2 zile 

înaintea începerii lucrărilor. În cazul în care se ignoră aceste măsuri şi se pătrunde fără aprobare 

în instalaţiile electrice, SDFEE MCIUC se consideră absolvită de orice responsabilitate. (conform 

adresa SCFEE M Ciuc, nr. 144/27. 11. 2006)  

Art. 6.3. PRESTATORUL are obligatia de intretinere si reparare a instalatiilor de iluminat 

public in termen de 48 ore de la anuntarea unui deranjament care a dus la nefunctionarea 

iluminatului public.  

Art. 6.4. PRESTATORUL are obligatia sa depuna factura lunar pentru lucrarile executate 

si receptionate.  

Art. 6.5. Lucrarile realizate, care nu corespund calitativ si cantitativ comenzilor transmise 
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de BENEFICIAR, din vina exclusiva a PRESTATORULUI, se refac pe cheltuiala acestuia 

conform observatiilor BENEFICIARULUI specificate cu ocazia receptiei in scris, pana la un 

termen convenit de PARTI.  

Art. 6.6. Solicitarile de lucrari pentru completarea/modificarea instalatiilor, cerute de 

BENEFICIAR, dar care nu sunt specificate in comenzile acestuia, se vor efectua de 

PRESTATOR numai pe baza de solicitare scrisa, anexa la comanda, iar BENEFICIARUL va 

achita contravaloarea acestora, conform devizului postcalcul intocmit de PRESTATOR.  

Art. 6.7. PRESTATORUL poate cere o prelungire a termenului de finalizare a lucrarilor 

din urmatoarele motive:  

-lucrari suplimentare comandate de catre BENEFICIAR;  

-conditii meteo nefavorabile confirmate de reprezentantul BENEFICIARULUI;  

-nerespectarea de catre BENEFICIAR a obligatiilor sale, notificate in scris de 

PRESTATOR;  

-forta majora  

-alte motive ce nu au putut fi prevazute la incheierea contractului, confirmate de catre 

reprezentantul BENEFICIARULUI.  

Art. 6.8. Data terminarii lucrarilor se considera data inscrisa in documentul de receptie la 

terminarea lucrarilor.  

Art. 6.9. Ori de cate ori este necesar, se vor stabili, prin acte aditionale la contract, 

lucrarile de reabilitare si/sau modernizare, in functie de bugetul alocat de catre BENEFICIAR 

acestui scop.  

 

Capitolul VII. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI  

Art. 7.1. BENEFICIARUL se obliga sa plateasca contravaloarea lucrarilor sau a 

prestatiilor executate conform prezentului contract in termenele legale.  

Art. 7.2. BENEFICIARUL are obligatia de a asigura sursele de finantare pentru toate 

lucrarile cuprinse in programele anuale/trimestriale/lunare de lucrari, sa puna la dispozitia 

PRESTATORULUI piesele de schimb, accesoriile si materialele aferente lucrarilor comandate.  

Art. 7.3. BENEFICIARUL are obligatia  

-sa depuna comanda pentru lucrarile necesare cu indicarea datei la care doreste sa 

se execute.  

-sa asigure asistenta pentru receptia lucrarilor.  

-sa indice in comanda natura lucrarilor si locul executiei  

Art. 7.4. In cazul in care bugetul BENEFICIARULUI nu permite executarea tuturor 

lucrarilor programate, BENEFICIARUL si PRESTATORUL vor reprograma lucrarile in ordinea 

de prioritate impusa de BENEFICIAR.  

Art. 7.5. BENEFICIARUL are dreptul de a sista lucrarile, din motive obiective, anuntand 

in scris PRESTATORUL, cu obligatia de a achita contravaloarea prestatiei facuta de acesta pana 

la sistare.  

Art. 7.6. Achizitionarea echipamentelor noi pentru lucrarile de retehnologizare si/sau 

modernizare sau pentru inlocuirea unor componente ale sistemului de iluminat exterior se va face 

de BENEFICIAR in concordanta cu propriile sale cerinte, dar cu consultarea PRESTATORULUI 

cu privire la montare si alimentare cu energie electrica.  

Art. 7.7. BENEFICIARUL va lua masuri in vederea limitarii efectelor actelor teroriste sau 

de vandalism. Recuperarea pagubelor astfel create cade in sarcina acestuia, ca autoritate publica.  

 

Capitolul VIII. RECEPTIA  

Art. 8.1. Receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor se face la terminarea lucrarilor in 

prezenta BENEFICIARULUI si a PRESTATORULUI la locurile de instalare a echipamentelor, 
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şi se considera incheiata prin semnarea documentului de receptie la terminarea lucrarilor 

Art. 8.2. Daca cu ocazia receptiei, se constata executarea unor lucrari suplimentare, atunci 

PRESTATORUL va prezenta situatiile finale de plata care vor fi insusite de catre BENEFICIAR.  

Art. 8.3. In cazul in care, la receptia lucrarilor, BENEFICIARUL solicita unele lucrari 

suplimentare, acestea vor fi executate intr-un termen stabilit de comun acord.  

Art. 8.4. In cazul in care la receptia lucrarilor se constata unele defectiuni care pot sa 

apara accidental, independent de vointa partilor, acestea vor fi remediate intr-un termen stabilit 

de comun acord asfel incit sa nu prejudicieze obiectivului partilor.  

 

Capitolul IX MODALITATI DE PLATA  

Art. 9.1. BENEFICIARUL va efectua plata lucrarilor in termen de maxim 15 zile de la 

emiterea facturilor. Facturile se vor emite la fiecare sfarsit de luna. Valoarea lucrarilor actualizata 

si consolidata se stabileste pe baza devizului postcalcul si a art. 4.2. sau, daca este cazul, conform 

art.8.3.  

Art.9.2. In cazul unor lucrari suplimentare conform art. 8.4., BENEFICIARUL va achita 

lucrarile receptionate, iar pentru lucrarile suplimentare se va organiza o noua receptie si se vor 

incheia situatii de plata suplimentare.  

Art. 9.3. Lucrarile sistate la solicitarea BENEFICIARULUI, se deconteaza de acesta la 

valoarea cheltuielilor efectuate de catre PRESTATOR pana la momentul comunicarii sistarii.  

Art. 9.4. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte ori pentru neexecutarea 

corespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza penalitati astfel:  

Art. 9.5. Pentru neachitarea facturilor in termen, se percepe o penalizare de 0,1% din 

valoarea sumelor restante, pentru fiecare zi de intarziere.  

 

Capitolul X. AMENDAMENTE  

Art. 10.1. Partile contractante au dreptul, pe durata derularii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractuale 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.  

 

Capitolul XI. FORTA MAJORA  

Art. 11.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  

Art. 11.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.  

 

Art. 11.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 

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

Art. 11.4. 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.  

Art. 11.5. Nu se considera forta majora starea de insolvabilitate temporara a 

BENEFICIARULUI.  

 

Capitolul XII ALTE CLAUZE  

Art. 12.1. In cazul in care BENEFICIARUL doreste lucrari prin care se forteaza 

termenele de realizare peste posibilitatile PRESTATORULUI, acestea vor face obiectul unor acte 

aditionale la prezentul contract.  

Art 12.2 In cazuri bine justificate, PRESTATORUL va putea solicita decalarea 
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termenului de executie, cu acordul BENEFICIARULUI.  

Art. 12.3. BENEFICIARUL si PRESTATORUL vor face 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. 

Art. 12.4 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, BENEFICIARUL si 

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

solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a 

Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania. 

 

Încheiat astăzi, ....................... la sediul Primăriei comunei Susenii în 2 exemplare câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

 Beneficiar Prestator 

 Primar  SC ................ SRL 

  Administrator 

 Egyed József ……………… 


