
CONTRACT DE DELEGARE - CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII -  
A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

AL COMUNEI IVEȘTI, JUDEŢUL GALAȚI 
Nr. _________ din data de _________ 

 
 

CAPITOLUL I – Preambul 
1. Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având 
ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi 
responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui 
contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a 
serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi 
publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi 
de a exploata aceste sisteme. 
 2. Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi 
exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai 
pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-
economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. 
3. Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menţionaţi 
la art. 2 lit. g), din Legea 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
pot fi: 
  a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital social privat; 
  b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital social mixt 
4.Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate 
furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii 
serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în 
condiţiile legii speciale. 
(5) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care 
unităţile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, 
atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui 
operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi 
obligaţia de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele 
activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei 
redevenţe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi 
intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
6. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi: contract de achiziţie 
publică de servicii. 
Art. 1. Părţile contractante 

Având în vedere  
 prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 prevederile art.22 alin. (1), alin. (1^1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4), art.23 alin.(1) 

lit.b), art. 29 alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(6), alin.(7), alin.(8) lit.b), alin.(10), alin.(11) şi 
alin.(13) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu  modificările 
şi completările ulterioare; 

 prevederile art.16 alin.(1) lit.b), art.20, art.22 şi art.24 din Legea 230/2006 a 
serviciului de iluminat public cu  modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.7 alin.(5) şi art.35 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice cu  modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare 

 prevederile art.592, art. 593 alin.(1), art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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COMUNA IVESTI, adresa sediu Str.Gen Eremia Grigorescu, nr.451 telefon/fax 

0236866004; 0236833726, email: ivesti@gl.e-adm.ro  cod fiscal 3601986 cont trezorerie 
RO04TREZ30624840271XXXXX,  reprezentată prin Primar Gheoca Maricel având funcția de 
primar denumită în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte, 

şi 
S.C. _______________ S.R.L. adresă Strada __________nr. 36, Bloc ______, 

______județul ______, număr de înmatriculare ______________, cod fiscal _____________, 
________________ deschis la ___________, telefon: __________, email: ______________   
reprezentată prin ____________ avand funcţia de ___________ , denumită în cele ce 
urmează „Delegat”, pe de altă parte, 
 

Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 
Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare prin achizitie publică de 

servicii a gestiunii serviciului de iluminat public (iluminatul căilor de circulație, iluminatul 
decorativ-arhitectural, iluminatul parcurilor și al grădinilor, iluminatul ariilor utilitare, iluminatul 
publicitar și de reclmă, iluminatul ornamental și festiv) al comunei Ivești, respectiv pentru 
activităţile de operare propriu-zisa - gestionare, administrare, exploatare, întreţinere -  conform 
termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează: 

 
CAPITOLUL II – Definiții și interpretare 
Art.2 (1) În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) a administra cuprinde și noțiunea de a gestiona; 
b)amplasamentul lucrării – locul unde Delegatul execută lucrarea și prestează activitățile de 
asigurare a funcționării în regim de siguranță și continuitate a sistemului de iluminat public; 
c)aria delegării delimitează întreg teritoriul unde sunt furnizate serviciile delegate în cadrul 
ariei de competență teritorială a Delegatarului, comuna Ivești, judetul Galaţi conform 
contractului de comodat privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei 
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat din comuna Ivești, județul Galați  nr. 4.906 
din 10.06.2021. 
d) autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea 
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E 
e)balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu 
descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară; 
f) beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunităţile locale în ansamblul lor; 
g) caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o 
instalaţie sau la un sistem de iluminat; 
h)Contract – prezentul document și toate anexele sale; 
i)Data intrării în vigoare -  data la care contractul este semnat de ultima parte contractantă. 
j)Data de începere - înseamnă data semnării prezentului contract 
k)Disfuncționalitățile reprezintă o avarie la patrimoniu (accident, vandalism, etc) 
l)dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau 
transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 
m)echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea 
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat 
n) exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi 
executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii 
tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare 
o) factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un 
moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 
p) flux luminos Ø'4f - telefomea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa 
luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă 
q)Furnizarea serviciilor prestate -exercitarea tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor 
obligațiilor operatorului (Delegatului), născute din prezentul contract de prestări de servicii, 
pentru a asigura continuitatea serviciului de iluminat public 
r) grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar 
utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a 
serviciului de iluminat public; 
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s) igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu 
descărcări fără preîncălzirea electrozilor; 
ş) instalații și echipamente - definește părțile componente necesare pentru prestarea 
sistemului de iluminat public ce sunt amplasate pe domeniul public sau privat al Comuna 
Ivești, judetul Galati; 
t) iluminatul căilor de circulație (auto, zona pentru pietoni și bicicliști); 
ț) iluminat decorativ - arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente 
de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea 
locală (fântâni); 
u) iluminatul parcurilor și al grădinilor; 
v) iluminatul ariilor utiliatare (parcări, platforme utilitare etc); 
x) iluminatul publicitar și de reclamă; 
y)iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor 
evenimente festive; 
z)iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 
z1)indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, 
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în 
licenţă sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 
z2)indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru 
care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă 
condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în 
contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 
aa) Lucrări de întreținere – ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau 
neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică 
corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor; 
ab)Lucrări de mentenanță– schimbarea materialelor necesare bunei funcționări în regim de 
continuitate și performanță a instalațiilor și care nu țin de lucrări de întreținere. Asigurarea 
nivelurilor de luminanță și iluminare cu respectarea clasificării drumurilor în funcție de grupa de 
clasificare din care face parte fiecare cale rutieră/ alee, parc, etc. 
ac)Lucrări de înlocuire – totalitatea lucrărilor care sunt necesare datorită înlocuirii complete 
sau parțiale a mijloacelor fixe ce compun sistemul de iluminat public proprietate a 
Delegatarului; 
ad)Lucrări de extindere – totalitatea lucrărilor care sunt necesare pentru crearea unui sistem 
de iluminat public nou care sa corespundă nevoilor Delegatarului. 
ae)lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare 
electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori 
metalici; 
af)lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit 
la incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 
ag)lămpi cu incandescenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcţie 
specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului 
pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 
ah)lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, 
lămpi cu reflector, lămpi foto; 
ai)licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de 
operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest 
serviciu; 
aj) nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei; 
ak)operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de 
autoritatea competentă 
al)Părți contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract: 
  al1) autoritatea publică având calitatea de Delegatar și 
  al2) operatorul serviciului delegat având calitatea de Delegat, stabilit conform 
documentelor de achiziție directă; 
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am)Prețul maxim al contractului – preț plătibil Delegatului de către Delegatar, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, 
asumate prin contract conform art. 13; prețul maxim al contractului este compus din prețul 
maxim al serviciilor/lucrărilor de gestionare, administrare, exploatare, întreţinere a sistemului 
de iluminat public (iluminatul căilor de circulație, iluminatul decorativ-arhitectural, iluminatul 
parcurilor și al grădinilor, iluminatul ariilor utilitare, iluminatul publicitar și de reclmă, iluminatul 
ornamental și festiv); 
an)Prestații – reprezintă serviciile și lucrările efectuate de Delegat în scopul administrării, 
gestionării, exploatării, întreținerii infrastructurii sistemului de iluminat public; 
ao)punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de 
separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se 
stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 
ap)punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru 
distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei 
electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor 
de alimentare a corpurilor de iluminat public; 
aq)reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii 
care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora 
la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă; 
ar)reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de 
transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsură, instalaţii de 
legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate 
de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 
as)Serviciul de Iluminat Public– activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social 
general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea 
iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 
Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, 
iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor, 
oraşelor şi municipiilor; 
aş)Servicii/lucrările prestate – serviciile/lucrările de iluminat public, prestate în baza prezentului 
contract de delegare; 
at)Sistem de distribuție a energiei electrice – totalitatea instalațiilor deținute de un operator de 
distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale 
acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice 
conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kv inclusiv, destinate 
transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către 
instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 
aţ)Sistem de Iluminat Public - S.I.P.-  ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o 
dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau 
estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, 
circulaţiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi 
echipamente specifice, care cuprinde: 
  aţ1) linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; 
  aţ2) corpuri de iluminat, console şi accesorii; 
  aţ3)puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; 
  aţ4)echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; 
 aţ5)fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, 
izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public  
au)Sursa de lumină/lampa – obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual 
vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizată printr-un ansamblu de 
proprietăți energetice, fotometrice și/sau mecanice; 
av)Tablou electric de alimentare, distribuție, conectare/deconectare–ansamblu fizic unitar ce 
poate conține, după caz, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și 
control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 
ax)utilizatori - autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară 
constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 
ay)zonă alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul 
vizual al observatorului; 
az)C.N.R.I. - Comitetul Naţional Român de Iluminat; 
ba)C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat 
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bb)Zi – zi calendaristică; an – 365 de zile, dacă nu se specifică în mod diferit. 
(2) În cuprinsul prezentului Contract şi/sau în Anexele sale, termenii folosiţi cu majuscule îşi 
vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiţi în cuprinsul acestora, înţelesul dat în definiţia 
aferentă. Formele cuvintelor la singular subînţeleg formele de plural şi invers. 
(3) Împărţirea pe capitole şi articole, precum şi titlurile din Contract sunt introduse numai 
pentru a uşura sistematizarea şi nu va afecta interpretarea prezentului Contract şi nu va servi 
interpretării intenţiilor Părţilor. 
(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, 
o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la 
anexele prezentului Contract. 
(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest 
document după cum este revizuit, modificat sau completat şi în vigoare la anumite intervale de 
timp şi va include referiri la orice document care îl revizuieşte, modifică sau completează sau 
intră în vigoare, este încheiat ţinând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia. 
(6) Referirile la “Părţi” desemnează părţile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” 
desemnează una dintre părţile prezentului Contract. 
(7) Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în prezentul Contract şi care sunt definiţi de actele normative 
aplicabile vor avea înţelesul prevăzut în definiţia corespunzătoare din Lege 
 
CAPITOLUL III. OBIECTUL, DURATA, ARIA TERITORIALĂ ŞI DOCUMENTELE 
CONTRACTULUI 
ARTICOLUL 3 – OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului il constituie delegarea prin contract de achiziţie publică de servicii 

A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI IVEȘTI, JUDEŢUL 

GALAȚI, pentru activităţile de operare propriu-zisa - gestionare, administrare, exploatare, 

întreţinere a sistemului de iluminat public al comunei Ivești, judeţul Galați, ce presupune 

printre altele: 

a) Predarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP), proprietatea Autorităţii 
delegatare  pe bază de proces-verbal de predare primire și a fișei de inventar; 

b) Gestionare, administrare, exploatare, întreţinere a sistemului de iluminat public al comunei 
Ivești (iluminatul căilor de circulație, iluminatul decorativ-arhitectural, iluminatul parcurilor și al 
grădinilor, iluminatul ariilor utilitare, iluminatul publicitar și de reclmă, iluminatul ornamental și 
festiv); 

c) Realizarea realizarea iluminatului ornamental, iluminatului ornamental- festiv şi iluminatului 
arhitectural prin achiziționare/montare/demontare echipamente/achiziție echipamente 

d) Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;  
e) Reducerea duratei întreruperilor programate 
f) Îmbunătăţirea continuă a indicatorilor de performanţă pentru serviciul de iluminat public; 
g) Reducerea consumului de  energie electrică 
h) Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public; 
i) Garantarea permanentei în funcţionare a iluminatului public. 

 
ARTICOLUL 4 – DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI 
DATA DE ÎNCEPERE 
 
(1) Durata prezentului contract este de 1 an, începand cu data semnarii de către parți a 
prezentului contract.  
(2) Data de începere este data semnării de către părţi a prezentului contract. 
 
ARTICOLUL 5 – CONTRACTUL ŞI DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
 
(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înţelegere contractuală a părţilor cu privire la 
obiectul acestuia. 
(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc şi se 
interpretează împreună. În eventualitatea oricăror neconcordanţe între cuvinte, termeni, fraze 
sau abrevieri scrise cu majusculă şi definite în cadrul unei Anexe, înţelesul stabilit de Articolul 
2 („Definiţii şi interpretare”) al Contractului va prevala asupra înţelesului din Anexă, dacă 
contextul acestui Contract permite. 
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(3) Prezentul Contract are următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta: 
a) Caietul de Sarcini al Serviciului, aprobat prin HCL 61 din 02.08.2021 -  Anexa nr.1; 
b) Regulamentul Serviciului aprobat prin HCL 61 din 02.08.2021– Anexa nr. 2 
c) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului, care sunt Bunuri de Retur 
– Anexa nr.3; 
d) Procesul verbal de predare-primire a bunurilor prevazute la lit. c) – Anexa nr.4 
e) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare – Anexa nr.5; 
f) Indicatorii de Performanţă - Anexa nr. 6; 
g) Penalitatile pentru nerespectarea de către operator a indicatorilor de performanţă  - anexa 
nr.7 
h) Anunțul achiziției publice nr.2218/ 16.03.2022 și documentele care îl însoțesc - Anexa nr.8 
i) Borderou de articole de deviz pentru lucrările de menținere-întreținere – anexa nr.9; 
j)Borderou de articole de deviz pentru închiriere și lucrările de montare, 
conectare/deconectare și demontare iluminatul căilor de circulație, iluminatul decorativ-
arhitectural, iluminatul parcurilor și al grădinilor, iluminatul ariilor utilitare, iluminatul publicitar și 
de reclmă, iluminatul ornamental și festiv– anexa nr.10. 
(i) Contractul privind darea în administrare și folosirea a infrastructurii sistemului de distribuţie 
a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. _______ din 
___________ încheiat cu Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice România S.a Cluj - 
Napoca, Sucursala Galați, privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei 
electrice pentru realizarea seviciului de iluminat – anexa nr.11 
k) alte tipuri de documente – anexa 12 . 
(4) În cazul oricărui conflict sau neconcordanţă între corpul principal al Contractului şi orice 
Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepţia situaţiei în care se specifică 
altfel în prezentul Contract. 
(5) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp 
menţionată la Art.3, dreptul şi obligaţia de a presta Serviciul/Activităţile în Aria comunei Ivești, 
inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata Bunurile de Retur. 
(6) Obiectivele Delegatarului sunt: 

A) Realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care sa corespunda 
cerinţelor de trafic, eficienta, etc si care poate presupune urmatoarele lucrari: 

a)Gestionarea, administrarea, exploatarea, întreţinerea în stare de funcționare a 
elementelor aparținând sistemului de iluminat public pentru asigurarea realizării şi funcționării 
continue și optime a sistemului de iluminat public (iluminat stradal rutier, iluminat stradal – 
pietonal, iluminat ornamental, iluminat ornamental – festiv, iluminat arhitectural) în scopul 
menţinerii parametrilor lumino-tehnici la nivelul standardului EN13201/2001 și a unui raport 
optim între acești parametri și consumul de energie electrică; 

b) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat 
punerii în valoare a edificiilor de importanţa publică şi/sau culturala şi marcarii prin sisteme de 
iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sarbatorilor legale sau religioase prin 
închirierea/achiziționarea, montarea și demontarea echipamentelor, etc (la cererea 
Delegatarului) 

B) Realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a 
contractului de delegare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. 
Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in 
conformitate cu prevederile legale 

C) orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari; 
D) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel 

compatibil cu directivele Uniunii Europene; 
E) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia 

Internationala de Iluminat, la care România este afiliata, respectiv de Comitetul Naţional 
Roman de Iluminat, denumit în continuare C.N.R.I.; 

F) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la 
serviciul de iluminat public; 

G) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat 
performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios; 

H) promovarea investitiilor, în scopul modernizarii şi extinderii sistemelor de 
iluminat public; 

I) asigurarea unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesitatilor de confort şi 
securitate, individuala şi colectiva, prevăzute de normele în vigoare; 
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J) promovarea de solutii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime; 
K) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţa, prin crearea unui 

mediu concurential de atragere a capitalului privat; 
L) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii 

operatorilor şi participarea cetatenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest 
proces; 

M) promovarea formelor de gestiune delegata; 
N) promovarea metodelor moderne de management; 
O) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formarii profesionale 

continue a personalului ce lucreaza în domeniu. 
(7)Părțile convin expres că prin prezentul contract, Delegatului îi revine responsabilitatea 
pentru prestarea serviciului de iluminat public în teritoriile din Aria delegării 
 
CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE CU PRIVIRE 
LA PRESTAREA SERVICIULUI/ACTIVITĂŢILOR SERVICIULUI DE ILUMINAT, INCLUSIV 
CONŢINUTUL ŞI DURATA OBLIGAŢIILOR DE SERVICIU PUBLIC 
ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATARULUI 

(1) Delegatarul are dreptul de a stabili strategia privind întreținerea – menținerea 
sistemului de iluminat public. 

(2) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente Serviciului; 

(3) să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, a investiţiilor, în 
scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare 
economico-socială a localităţii, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 

(4) să realizeze investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului şi în acest 
scop să finanţeze lucrările necesare, precum şi să contracteze şi să garanteze, conform 
prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanţării programelor de investiţii; 

(5) Să finanţeze realizarea de lucrări suplimentare de orice fel necesare serviciului de 
iluminat public; 

(6) Delegatarul își păstrează dreptul de a aproba, supraveghea  și de a controla: 
a) modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Delegat și activitățile  
desfășurate de acesta 
b)calitatea și eficiența serviciului, corepunzător indicatorilor de performanță aprobați ai 
sistemului de iluminat public;  
c)modul de întreținere, exploatare, conservare și de menținere în funcțiune a sistemului de 
iluminat public. 

(7) Delegatarul are dreptul să aplice clauzele sancționării, în cazul în care Delegatul nu 
respectă prevederile din contract, inclusiv prevederile din Regulamentul serviciului de iluminat 
public și din Caietul de sarcini anexate la acesta, și nu asigură indicatorii de performanță și de 
continuitate a serviciului aferent contractului. 

(8)Delegatarul are dreptul să invite Delegatul pentru discuții, în vederea concilierii 
diferendelor apărute în relația cu beneficiarii serviciului de iluminat public. 

(9) Delegatarul are dreptul să verifice respectarea clauzelor de întreținere și menținere 
a bunurilor publice sau private aferente serviciului prestat de către Delegat în baza prezentului 
contract. 

(10) Delegatarul are dreptul a verifica  modul în care este satisfăcut interesul public, să 
verifice respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a Delegatului și 
în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului de iluminat public. 

(11) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul 
Serviciului şi Caietul de Sarcini al Serviciului) pentru motive ce ţin de interesul naţional sau 
local şi/sau în caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o 
compensaţie în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare 
a acestor modificări; 

(12) sa initieze modificarea si/sau completarea contractului, ori de sate ori apar 
elemente noi in legislatia Romaniei sau a celei specifice activitatii sale, modificari asumate de 
catre parti prin acte aditionale; 

(13) Să rezilieze contractul, în cazul în care, Delegatul nu-şi respectă obligaţiile 
asumate prin prezentul contract; 

(14) să inspecteze Bunurile de Retur şi să verifice gradul de realizare a investiţiilor 
prevăzute prin Contract în sarcina Delegatului 
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(15) să aplice penalităţi în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligaţiilor 
contractuale de către Delegat; 

(16) să-şi exprime intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi să solicite Delegatului 
să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului 
Contract; 

(17) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege. 
ARTICOLUL 7 – DREPTURILE DELEGATULUI 
 

(1) În conformitate cu prevederile art.29 din Legea 230/1996 a serviciului de iluminat 
public,  cu modificările și completările ulterioare, Delegatul va exercita cu titlu gratuit 
drepturilor de uz și de servitute asupra terenurilor și a bunurilor proprietatea publică și privată, 
aparţinând, după caz, statului, unităţilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori 
juridice: 
a)Dreptul de uz pentru executarea lucrărilor privind prestarea serviciului de iluminat; 
b)servitute de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriana pentru instalarea sistemului de 
iluminat public; 
c)dreptul de acces la utilitatile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. 

(2)  Delegatul are dreptul de a exploata, în totalitate sau în parțial rezultatul lucrărilor și 
de a presta servicii/lucrări de întreținere-menținere, potrivit obiectivelor și standardelor de 
calitate stabilite de beneficiar, impuse de regulamentul serviciului de iluminat public și 
indicatorilor de performanță asumați de către delegatar. 

(3)  Dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrările de defrișare a vegetației 
și/sau tăierile de modelare pentru crearea și menținerea distanței minime față de rețeaua 
electrică de iluminat public din localitate;  

(4)  Delegatul poate cere o prelungire a termenului de finalizare a serviciilor din 
urmatoarele motive: 
a)servicii suplimentare comandate de beneficiar; 
b)conditii meteo nefavorabile confirmate de reprezentantul Delegatarului; 
c)nerespectarea de catre beneficiar a obligatiilor sale, notificate in scris de Delegat; 
d)forta majora; 
e)alte motive care nu au putut fi prevazute, confirmate de reprezentantul Delegatarului. 
   (5) Să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi 
serviciul de iluminat public ce fac obiectul prezentului contract de delegare; 

(6) Să încaseze contravaloarea în cuantumul şi în timpul stabilit a serviciilor prestate; 
(7) Să execute lucrări pe drumurile şi în spaţiile pe care există reţele de iluminat public, 

cu obligaţia de a asigura siguranţa circulaţiei publice, refacerea trotuarelor, pavajelor, 
îmbrăcăminţilor rutiere şi a spaţiilor verzi, precum şi protejarea/refacerea altor reţele adiacente 
dacă acestea au fost afectate de intervenţiile sale;  

(8) Să preia la semnarea contractului liber de sarcini serviciul de iluminat public cu 
toate componentele sale; 

(9) Să preia pe bază de inventar sistemul de iluminat public liber de orice sarcini, 
precum şi toate componentele sale, atât cele aparţinând domeniului public şi privat al UAT 
Comuna Ivești cât şi cele pentru care acesta are potrivit legii dreptul de folosinţă gratuită a 
acestora,pe toată durata de folosinţă a acestora; 

(10) Să proiecteze şi să execute orice lucrări suplimentare în sistemul de iluminat 
public, solicitate de Delegatar; 

(11) Să primească juste despăgubiri pentru oricare situaţie, pentru care este pus în 
imposibilitatea executării prezentului contract, pe toată perioada pentru care acesta a fost 
încheiat; 

(12) Să primească în cazul rezilierii contractului din orice cauză, contravaloarea 
sumelor investite în Serviciul de Iluminat Public din Comuna Ivești, după caz, care nu au fost 
recuperate până la data rezilierii contractului; 

(13) Delegatul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, adresând o notificare scrisă 
Delegatarului , în termen de cel putin 15 zile, în cazul de neplată a serviciilor/lucrărilor 
efectuate în conformitate cu graficul de plăți asumat de beneficiar sau pentru o perioadă mai 
mare de 3 luni, după caz. 

(14) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat 
contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel 
mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor; 
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   (15) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de 
iluminat public; 
   (16) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii; 
   (17) să solicite, după caz, modificarea sau ajustarea tarifelor practicate; 
   (18) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

(19) alte drepturi prevăzute în regulamentul serviciului sau în Lege. 
 
ARTICOLUL 8 – OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI 
(1) Delegatarul se obligă să asigure toate condițiile necesare pentru realizarea 
lucrărilor/serviciilor. Delegatul va administra în numele Delegatarului drepturile și obligațiile 
acestui  contract. 
(2) Să pună la dispoziția Delegatului toată documentația privind sistemul de iluminat public 
existent în cadrul autorității Delegatarului la data semnării contractului.  
(3) Să transmită Delegatului, pe toată durata contractului, documentele, de care dispune, 
necesare îndeplinirii obiectului contractului. 
(4) Să încredințeze Delegatului lucrările și prestațiile care fac obiectul acestui contract. 
(5) Delegatarul trebuie să asigure asistența și protecție pentru cazul unor intervenții, lucrări ce 
presupun exercitarea autorității publice.  
(6) Delegatarul va efectua plata tuturor drepturilor cuvenite Delegatului în urma 
prestațiilor/lucrărilor desfășurate conform contractului, în modalitatea convenită în acest 
contract. 
(7) Delegatarul își rezervă un riguros drept de control asupra prestațiilor/sesizărilor 
Delegatului, având posibilitatea ca în momentul în care constată că aceste prestații/lucrări 
sunt necorespunzătoare/neconforme în raport cu prevederile cuprinse în clauzele tehnice și să 
recurgă la sancțiunile prevăzute în contract ori cele stabilite prin lege. 
(8) Delegatarul este obligat  ca anterior unor lucrări edilitar-gospodărești care ar putea să 
afectueze sistemul de iluminat public, executate de către acesta sau de terți, alții decât 
Delegatul (exceptând intervențiile accidentale), să consulte Delegatul și să obțină avizul 
consultativ, opţional în scris al acestuia,  cu privire la efectul acestor lucrări asupra normalei 
exploatări a sistemului de iluminat public. În cazul în care Delegatul își exprimă în scris 
dezacordul, justificat tehnic sau economic, cu privire la executarea unei lucrări, dar 
Delegatarul aprobă executarea lucrării respective, Delegatarul va purta în mod exclusiv 
răspunderea pentru toate efectele unei defectuoase funcționări a sistemului de iluminat, 
datorită efectuării lucrării respective fără acordul Delegatului și va suporta costurile 
suplimentare ale exploatării sistemului de iluminat public, generate de efectuarea lucrării. 
Evaluarea consecințelor se va face de către o comisie paritară de experți desemnați de 
ambele părți.  
(9) Delegatarul se obligă să participe la recepția lucrărilor executate de Delegat în 
conformitate cu programul de întreținere-menținere aprobat de beneficiar. 
(10) Delegatarul se obligă să verifice periodic următoarele: 
a. Serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; 
b. Îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea 
acestora; 
c. Menținerea echilibrului contractual rezultat prin achiziție directă; 
d. Asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Delegat și utilizatori; 
(11) să predea către Delegat, la termenele stabilite, toate bunurile aferente Serviciului delegat, 
precum și pe măsură ce apar noi astfel de bunuri faţă de cele care au fost predate iniţial, 
împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de 
predare-primire, acestea fiind Bunuri de Retur din categoria prevăzută la art 21 lit.A din 
prezentul Contract 
(12) Să notifice tuturor părţilor interesate informaţiile solicitate potrivit legii referitoare la 
delegarea gestiunii prin contract de Delegate; 
(13)Să analizeze cu celeritate cererile Delegatului privind autorizarea lucrărilor de investiţii pe 
domeniul public şi privat al Comunei Ivești, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
(14) Să includă Delegatul pe lista emitenţilor de avize utilitare pe întreaga perioadă de 
derulare a contractului de Delegare, după caz; 
(15) 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 
Delegatului prin contractul de Delegare; 
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(16) Să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât capacitatea 
de a realiza serviciul de iluminat public să rămână cel puţin constantă pe toată durata 
delegării; 
(17) Să nu-l tulbure pe Delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
delegare; 
(18) Să notifice Delegatul de apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor acestuia; 
(19) Să aprobe planificarea şi apoi să urmărească, în vederea continuităţii serviciului de 
iluminat public, lucrările de investiţii necesare funcţionării sistemului în condiţii de siguranţă şi 
la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice, sens în care se vor institui sisteme de planificare 
multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director şi ţinând seama de ciclurile 
procesului bugetar, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
(20) Să asigure asistenţa şi protecţia necesare, pentru cazul unor intervenţii ce presupun 
exercitarea autorităţii publice; 
(21) Să ia act de notificarea Delegatului privind recepţia lucrărilor şi să dispună formarea 
comisiei de recepţie în maxim 3 zile de la data notificării acestuia, comisie care va proceda 
conform prevederilor legale; 
(22) să păstreze, în condiţiile Legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-
financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public; 
(23) Delegatarul va asigura controlul prestației și lucrărilor contractului 
(24) Alte drepturi prevăzute de prezentul contract sau de Lege. 
 
ARTICOLUL 9 – OBLIGAŢIILE DELEGATULUI 
   1) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă 
economică; 
   2) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii 
aferente serviciului de iluminat public; 
   3) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului; 
   4) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, 
stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la 
contractul de delegare a gestiunii, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor 
prestate; 
   5) să respecte şi să efectueze serviciul conform regulamentului, caietului de sarcini şi 
contractului de delegare a gestiunii, a prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în 
vigoare, într-o manieră eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, în conformitate cu 
Legea şi Bunele Practici Comerciale; 
   6) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, A.N.R.S.C., C.N.R.I.. A.N.R.E. 
și a altor instituții îndreptăţite informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile 
necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public; 
   7) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la 
reducerea consumurilor energetice şi a costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea 
procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau 
de bunuri; 
   8) să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un 
nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, 
dacă condiţiile meteorologice le permit; 
   9) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi; 

10) să execute modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea 
respectării condiţiilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999; 

11) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte; 
12) în cazul furnizării/prestării mai multor tipuri de servicii în aceeaşi localitate sau a 

aceluiaşi serviciu în mai multe localităţi, operatorul va ţine o evidenţă separată a activităţilor 
desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare în 
parte, după caz, astfel încât activităţile sale din diferite sectoare şi localităţi să fie uşor de 
evaluat, monitorizat şi controlat; 

13) sa asigure continuitatea prestării serviciului de iluminat public pentru activităţile ce 
fac obiectul prezentului contract; 

13) Să deservească toţi utilizatorii Serviciului de Iluminat Public din Comuna Ivești din 
aria de acoperire pentru care a fost licenţiat; 
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14) să depună toate diligenţele necesare pentru conservarea integrităţii bunurilor ce i-
au fost delegate pe toată Durata Contractului, şi să asigure exploatarea, întreţinerea şi 
reparaţia acestora cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea bunului respectiv şi 
specificul postului/locului de muncă; 

15) să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va înlocui şi nu 
va dispune în niciun fel de aceste bunuri fără consimţământul prealabil, în scris, al 
Delegatarului; 

16) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, 
precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui 
an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia; 

17) sa predea, la sfarsitul contractului de delegare a gestiunii, sistemul de iluminat 
public si patrimoniul aferent dat spre folosire si in administrare, inclusiv toate componentele 
care au devenit parte din sistem, delegatarului, conform clauzelor prevazute in contract. 

18) să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate 
Bunurile de Retur, conform condiţiilor stipulate la art. 21 lit.A, în stare tehnică corespunzătoare 
duratei lor normale de funcţionare, precum şi toată documentaţia tehnică aferentă, inclusiv, 
cărţile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire; 

19) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii proprii şi măsurile 
ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii; 

20) să se asigure că toate substanţele şi materialele periculoase folosite sau care 
urmează să fie folosite în prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat şi în 
condiţii de siguranţă conform Legii în domeniu şi Bunelor Practici Comerciale, precum şi că 
toate recipientele cu substanţe periculoase sunt etichetate corect şi clar; 

21) să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din 
drepturile şi obligaţiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu 
condiţiile stipulate la art. 30, orice operaţie realizată în alte condiţii fiind nulă de drept; 

22) să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea Serviciului şi să asigure 
conducerea operativă, mijloacele tehnice şi personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

23) să elibereze adeverinte, acorduri, avize catre populatie si agenti economici, 
conform procedurilor de lucru aprobate de administraţia publică locală ale comunei Ivești; 

24) Sa obtina in termen de: 
a) maxim 60 de zile de la semnarea contractului licenta de operator de iluminat public 

Clasa 3 - cu Anexele aferente emisa de ANRSC conform art. 20 din “ Regulamentul privind  
acordarea licentelor in domeniul serviciilor  comunitare publice” aprobat prin HG 745/2007  
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice 
sau dupa caz, 

b) maxim 90 de zile, de la semnarea contractului, modificarea corespunzatoare a 
conditiilor asociate licentei de operator iluminat public emisa de A.N.R.S.C in sensul acordarii 
permisului de operare in UAT Ivești , conform art. 23 din “Regulamentul privind  acordarea 
licentelor in domeniul serviciilor  comunitare publice aprobat prin HG 745/2007  pentru 
aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de 
utilităţi publice 

(25) Pe toată perioada de contractului, Delegatul se obligă să obțină și să 
reactualizeze, în condițiile legii, pe baza Regulamentelor privind acordarea licențelor, licențele 
de operare A.N.R.E. și A.N.R.S.C. 

26) a)să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor şi beneficiarilor 
serviciului de iluminat public într-un registru unic de reclamații/sesizări pe toată durata 
contractului  şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun.  

b)Registrul unic de reclamații/sesizări va fi ținut către Delegat și în format digital și 
orice sesizare/reclamație va fi transmisă prin e-mail Delegatarului, înainte de a se realiza 
intervenția pentru solutionarea reclamației/sesizării  şi va cuprinde minimum următoarele 
rubrici: 

b1)Numărul de înregistrare a reclamației/sesizării 
b2)Data şi ora primirii reclamaţiei 
b3)Numele şi prenumele/Denumirea persoanei fizice/juridice care a reclamat/sesizat 
b4)Numele şi prenumele persoanei care a primit reclamaţia 
b5)Adresa reclamantului 
b6)Numărul de telefon al persoanei care a reclamat 
b7)Locația defectului 
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b8)Tipul defectului 
b9)Data intervenției pentru soluționare 
b10)Data şi ora rezolvării 
b11)Modul de soluționare (da sau nu) 
b12)Motivul pentru care nu s-a soluționat 
b13)Numele persoanelor care au intervenit pentru rezolvarea reclamaţiei/sesizării  
b14)Observații  
c)Delegatul are obligația să acționeze pentru soluționarea reclamațiilor/sesizărilor în 

termen de maxim 24 de ore de la primirea acceptului de intervenție din partea Delegatarului, 
după notificarea sa în prealabil. 

d)Un raport asupra reclamațiilor/sesizărilor primite cât și modul de soluționare se va 
transmite de către Delegat Delegatarului odată cu situația de lucrări pentru activitatea de 
gestionare, administrare, exploatare, întreţinere a sistemului de iluminat public al comunei 
Ivești (sistemele pentru asigurarea iluminatului stradal rutier, iluminatului stradal – pietonal, 
iluminatului ornamental, iluminatului ornamental – festiv, iluminatului arhitectural). 

27) Procedurile de lucru pentru remedierea/solutionarea problemelor apărute în urma 
sesizărilor  vor fi stabilite conform regulamentului serviciului, insa vor trebui sa contina 
urmatoarele: 
a) Verificarea periodica impreuna cu reprezentantii desemnati ai comunei Ivești a starii de 
functionare a S.I.P; 
b) Emiterea catre autoritatea locala a unor comenzii de lucru pentru remedierea defectelor 
constatate la verificarile efectuate; 
c) In cazul defectiunilor de alimentare pe arii extinse se va anunta persoana responsabila din 
cadrul Primariei Ivești/ dispeceratul (număr de telefon activ) distribuitorului local de energie cu 
localizarea cat mai exacta a zonelor respective;  
d) Mentinerea (asigurarea permanentei in functionare) a echipamentelor aferente sistemului 
de iluminat public, unui raport optim intre parametrii luminotehnici la nivelul cerintelor 
standardului SR 13201 si a consumului de energie electrica, printr-un serviciu de intretinere-
mentinere eficient;  

28) Operatorul trebuie să dispună de un dispecerat (număr de telefon activ), 
situat oriunde pe teritoriul Romaniei, in cadrul caruia sa asigure preluarea permanenta (24h pe 
zi, inclusiv in sarbatorile legale), atat telefonic cat si prin e-mail, a sesizarilor privind 
defectiunile aparute in Sistemul de Iluminat Public. Pentru preluarea reclamatiilor si a 
sesizarilor, prestatorul va aloca un număr  de telefon si o adresa de email. 

29) Operatorul este obligat sa dispuna in permanenta (24h pe zi, inclusiv in sarbatorile 
legale) de o echipa de interventii localizata pe o raza teritorială de 50 km. Interventia la 
sesizari se face in max. 24 h iar remedierea defectelor in maxim 48 de h. In situatiile in 
care remedierea necesita mai mult timp din motive independente de vointa operatorului 
(acorduri, avize, interventii comune cu alte entitati), operatorul este obligat sa anunte 
autoritatea concedenta explicand motivul si comunicand termenul de remediere. 
29) sa trateze in mod confidential fata de terte persoane toate informatiile de orice fel 
primite din partea Delegatarului in cadrul prezentului contract, chiar si dupa expirarea 
acestuia, si sa foloseasca informatiile dobandite numai pentru scopurile acestui contract. 
Prelucrarea datelor personale ale Delegatarului in scop de marketing sau de cedare a 
acestora catre terti nu este acceptata de Delegatar; 

30) Să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul contractului de delegare, 
precum şi să nu subdelege gestiunea serviciului de iluminat public; 
31) Să preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de proces 
verbal, sistemul de iluminat public liber de sarcini şi componentele acestuia, la 
semnarea contractului de delegare; 
32) să efectueze lucrările de gestionare, administrare, exploatare, întreţinere a 
sistemului de iluminat public al comunei Ivești (sistemele pentru asigurarea iluminatului 
stradal rutier, iluminatului stradal – pietonal, iluminatului ornamental, iluminatului 
ornamental – festiv, iluminatului arhitectural), în conformitate cu lucrările programate 
aprobate in prealabil de catre Delegatar sau cu cele privind soluționarea 
sesizărilor/reclamațiilor, sesizari/reclamatii aduse la cunostinta în prealabil Delegatulului 
şi doar în baza comenzilor emise de către Delegatar; 
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33) să execute activitatea de gestionare, administrare, exploatare, întreţinere a 
sistemului de iluminat public al comunei Ivești (sistemele pentru asigurarea iluminatului stradal 
rutier, iluminatului stradal – pietonal, iluminatului ornamental, iluminatului ornamental – festiv, 
iluminatului arhitectural) prin consemnarea activităţii prestate în situațiile de lucrări pentru 
fiecare tip de activitate. Situațiile de lucrări se vor întocmi pe baza fișelor de lucru, întocmite 
pentru fiecare zi de activitate. Fișele de lucru întocmite de către Delegat, vor fi distincte și vor 
fi împărțite astfel:  

a)Fișe de lucru privind prestațiile/lucrările pentru soluționarea reclamațiilor/sesizărilor. 
b)Fișe de lucru privind prestațiile/lucrările executate; 
34) Să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând 

patrimoniului acestuia în baza legislaţiei în vigoare; 
35) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de 

protecţie a muncii; 
36) Să predea la încetarea contractului de delegare toată documentaţia tehnico-

economică referitoare la serviciul de iluminat public gestionat; 
37) 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 şi protejarea patrimoniului etc); 

38) Să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului de iluminat public la 
incetarea contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând 
forţa majoră, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către Delegatar, 
dar nu mai mult de 90 zile de la apariţia cauzei; 

39) Să notifice de îndată concedentului, în cazul în care concesionarul sesizează 
existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea 
realizării activităţii sau serviciului de iluminat public, în vederea luării măsurilor ce se impun 
pentru asigurarea continuităţii activităţii 

41) Delegatul va anunța, în scris Delegatarul de orice întrerupere a 
prestațiilor/lucrărilor aferente contractului, cât și a modificărilor de personal, utilaje, etc. în cel 
mult 12 ore de la apariția ei, însoțită de motivarea acesteia  

(42) Să permită accesul personalului din partea Delegatarului responsabil de execuția 
contractului la toate documentele necesare pentru verificarea cantității și calității 
prestației/lucrării efectuate de către Delegat; Delegatul și Delegatarul își vor desemna 
reprezentanții pentru a participa la controlul lucrărilor și întocmirea/încheierea proceselor 
verbale de constatare 

43) Delegatul va întocmi situații de lucrări ale activității prestate, structurate pe 
categorii de lucrări pe care le va trimite spre verificare și decontare Delegatarului. Toate 
lucrările/serviciile se vor executa cu notificarea prealabilă a Delegatarului și doar după 
primirea acceptului din partea Delegatarului.  

(44) Pe toată durata contractului, Delegatul raspunde integral pentru toate operațiile 
efectuate și pentru procedeele de execuție folosite, atunci când acestea sunt efectuate de el 
sau în numele lui, precum și toate actele justificative încheiate pe durata contractului în 
legătură cu sistemul de iluminat public care au legătură cu obiectul prezentului contract. 

45) să intocmească un plan de masuri care sa aiba o durata de maximum 12 luni, in 
care sa fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezulta din  Regulamentul 
Serviciului de Iluminat Public din Comuna Ivești, in special in privinta inventarierii instalaţiilor 
de iluminat, calculării si masurării parametrilor luminotehnici; 

46) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării 
activităţilor specifice serviciului de iluminat public, prevăzute de legislaţia în vigoare; 

47) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 
provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în 
perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 

48) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului în 
cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de 
prestare; 

49) să predea întreaga baze de date precum şi a sistemului de operare (atât 
elementele de hardware cât şi cele de software) către autoritatea contractantă, rezultate în 
urma implementării sistemului de telegestiune, la sfârşitul perioadei de delegare; 
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50) Să asigure pe toată perioada derulării contractului de delegare pregătirea 
profesională, autorizarea personalului, respectând prevederile prescripţiilor tehnice ale actelor 
normative în vigoare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale privind activităţile care fac obiectul 
prezentului contract; 

50)Să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul 
serviciului contractat. Delegatul este direct răspunzător pentru implementarea şi respectarea 
normelor de protecţia muncii şi stingerea incendiilor pe toată durata Contractului; 

51) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică 
referitoare la serviciul prestat și toate actele încheiate în derularea prezentului contract; 

52) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată 
în desfăşurarea activităţilor 

53) să prezinte Delegatarului, ori de câte ori i se va cere, polițele de asigurare pentru 
plata primelor curente (actualizate, dupa caz). Delegatarul nu va fi responsabil pentru niciun 
fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident 
ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei  persoane angajate de Delegat, cu excepția 
accidendelor sau prejudiciilor rezultate din vina Delegatarului sau a angajaților acestuia. 

54) să despăgubească Delegatarul împotriva oricăror : 
a)   reclamații și acțiuni în justiție , ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

( brevete , nume , mărci înregistrate etc.) , legate de echipamentele , materialele , instalațiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură  cu produsele achiziționate , și 

b)  daune-interese , costuri, taxe și cheltuieli de  orice natură , aferente , cu excepția 
situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmi de 
către beneficiar. 

55) să folosească/utilizeze în cadrul lucrărilor materiale noi ce vor îndeplini condițiile de 
calitate impuse; ca exceptie, se vor putea reutiliza, la solicitarea Delegatarului, din 
echipamentele/materialele care au fost demontate și sunt în stare buna de funcționare. 

56) Să asigure stocul necesar de materiale consumabile, materiale de construcții, 
alte materiale, echipamente și piese de schimb aferente funcționării sistemului de iluminat 
public; 

57) Materialele și echipamentele recuperate ca urmare a lucrărilor de demontare 
efectuate, materialele electrice consumabile, piese de schimb, etc cât și materialele electrice 
rezultate în urma lucrărilor de înlocuire  – mijloace fixe,  se vor preda pe categorii,  pe bază 
unui  proces verbal cu propunere de casare, încheiat între Delegat și Delegatar, la sediul 
Delegatarului, sau va face propuneri de reincludere a acestora în sistemul de iluminat public, 
cu înlocuirea componentelor nefuncționale; 

58) să respecte şi alte obligaţii prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat şi 
prezentul contract 

 
CAPITOLUL IV - DREPTURI EXCLUSIVE SAU SPECIALE ACORDATE 

DELEGATULUI 
 
ARTICOLUL 10 

Delegatul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor sale și/sau 
pentru pagubele (de orice natură și oricare ar fi prejudiciul ) rezultate din: 
a) Fulgerarea  (trăsnetul) unuia din elementele instalației; 
b) Vânt cu viteza mai mare de 120km/h; 
c) Ceața ( în ceea privește nivelul de iluminare); 
d) Întreruperea alimentării de operatorul de distribuție de energie electrică, din motive 
independente de Delegat; 
e) Deteriorarea rețelelor datorită pagubelor rezultate din acte de vandalism, accidente 
rutiere sau sustragere (furt) de componente sau echipamente ale sistemului de iluminat 
public.Delegatul va anunța în scris în acest caz autoritățile ce au competențe legale de 
anchetare a actelor de vandalism, accidentelor rutiere și sustragerea (furtul) de componente 
sau echipamente ale sistemului de iluminat public.  
f) Deficienta funcționare a instalațiilor cauzate de o lucrare care nu intră în aria de 
aplicare a acestui contract și în special datorită existenței unei alte rețele de utilități publice 
(apă, gaz, electricitate, telefonie, drumuri), precum și a cablurilor montate subteran sau la 
construcția subsolurilor). 
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CAPITOLUL V - SARCINILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR CU PRIVIRE LA 
INVESTIŢII/PROGRAMELE DE INVESTIŢII, PRECUM REABILITĂRI, MODERNIZĂRI, 
OBIECTIVE NOI, EXTINDERI, INCLUSIV MODUL DE FINANŢARE A ACESTORA 
ARTICOLUL 11 

(1) Sarcinile şi responsabilităţile Delegatului 
 
a)Pe toată perioada derulării contractului, Delegatul preia spre folosire serviciul de 

iluminat public al comunei Ivești, județul Galați 
b) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al U.A.T. comuna 

Ivești, aferente sistemului de iluminat public, se face cu diligenţa unui bun proprietar. 
c) Delegatul are obligația de a administra patrimoniul aferent sistemului de iluminat 

public în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 51/2006 actualizată și republicată şi 
cu Legea 230/2006 actualizată și cu Regulamentul serviciului de iluminat public, etc) 

(b) Delegatului îi este interzis să efectueze activităţi de investiţii în sistemul de iluminat 
public al comunei care să cuprindă activităţile realizate prin proiectul  «  Modernizarea şi 
eficientizarea sistemului de iluminat public în localitatea Ivești, judeţul Galaţi prin « Programul 
privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public », pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul depunerii cererii de 
finanţare. 
 

(2) Sarcinile şi responsabilităţile Delegatarului 
(a) În vederea asigurarii continuitatii serviciului de iluminat public, autorităţile 

administraţiei publice locale, au responsabilitatea planificarii şi urmaririi lucrărilor de investitii 
necesare asigurarii funcţionarii sistemului în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin 
prescriptiile tehnice; în acest scop se vor întocmi programe de investitii bazate pe planificarea 
multianuala a investitiilor şi ţinându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate 
cu reglementarile legale. 

(b) Finantarea cheltuielilor curente de functionare şi de exploatare a serviciului de 
iluminat public se asigura din veniturile proprii ale operatorilor. 
  (c) Veniturile proprii ale operatorilor provin din incasarea de la autorităţile administraţiei 
publice locale, în calitate de reprezentante ale comunitatilor locale beneficiare ale serviciului 
de iluminat public, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciului prestat. 
  (d) Sumele necesare finantarii funcţionarii şi exploatarii serviciului de iluminat public se 
prevad în bugetele locale şi se aproba odata cu acestea, prin hotărâre a consiliului local. 
  (e) Finantarea investitiilor pentru dezvoltarea, functionarea şi exploatarea serviciului de 
iluminat public din bugetele locale se face în baza hotărârii consiliului local, potrivit legii. 
  (f) Sursele de finanţare a lucrărilor de investitii se asigura potrivit prevederilor Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicăt cu modificările şi completările 
ulterioare. 

g) Bunurile proprietate publică din componenta sistemului de iluminat public sunt 
supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorului, 
indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizare, forma de proprietate, 
natura capitalului ori țara de origine a operatorilor. 

h) Bunurile proprietate publică a Comuna Ivești, judetul Galati, aferente sistemului de 
iluminat public, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societăților comerciale înființate 
de autoritățile publice locale sau ca participare la constituirea unor societăți comerciale cu 
capital mixt și nu pot constitui garanții pentru creditele bancare contractate de autoritățile 
admnistrației publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescribile și insesizabile. 

i) Delegatarului îi este interzis să efectueze activităţi de investiţii în sistemul de iluminat 
public al comunei care să cuprindă activităţile realizate prin proiectul  «  Modernizarea şi 
eficientizarea sistemului de iluminat public în localitatea Ivești, judeţul Galaţi prin « Programul 
privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public », pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul depunerii cererii de 
finanţare. 
 

CAPITOLUL VI - INDICATORII DE PERFORMANŢĂ PRIVIND CALITATEA ŞI 
CANTITATEA SERVICIULUI ŞI MODUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A 
ÎNDEPLINIRII ACESTORA 
ARTICOLUL 12 
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(1)Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de 
Performanţă, stabiliţi în Regulamentul Serviciului de Iluminat 
(2) Indicatorii de Performanţă stabilesc, printre altele, condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească Serviciul, având printre obiective: 
a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ; 
b) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria de delegare/prestare a serviciului; 
c) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor; 
d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu; 
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 
f) implementarea unui Sistem de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii 
muncii. 
g) orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari; 
  h) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu 
directivele Uniunii Europene; 
  i) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia 
Internationala de Iluminat, la care România este afiliata, respectiv de Comitetul Naţional 
Roman de Iluminat, denumit în continuare C.N.R.I.; 
  j) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul 
de iluminat public; 
  k) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a 
unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios; 
  l) promovarea investitiilor, în scopul modernizarii şi extinderii sistemelor de iluminat public; 
  m) asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat 
necesitatilor de confort şi securitate, individuala şi colectiva, prevăzute de normele în vigoare; 
  n) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii 
în valoare a edificiilor de importanţa publică şi/sau culturala şi marcarii prin sisteme de iluminat 
corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sarbatorilor legale sau religioase; 
  o) promovarea de solutii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime; 
  p) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţa, prin crearea unui mediu 
concurential de atragere a capitalului privat; 
  q) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi 
participarea cetatenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces; 
  r) promovarea formelor de gestiune delegata; 
  s) promovarea metodelor moderne de management; 
  ş) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formarii profesionale continue 
a personalului ce lucreaza în domeniu 
(3) Indicatorii de Performanță includ, fără însă a se limita la acestea, următoarele cerințe: 
a) Calitatea serviciilor prestate; 
b)întreruperi şi limitări în furnizarea serviciului de iluminat public; 
c) Întreruperi accidentale datorate operatorului; 
d)Întreruperile programate; 
e)Întreruperi neprogramate datorate Utilizatorilor; 
f) Raspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor instalaţiilor de iluminat 
public. 
(4) Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru 
următoarele activităţi: 
  a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public; 
  b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat; 
  c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi 
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 
  d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public; 
  e) creşterea gradului de siguranţă rutieră; 
  f) scăderea infracţionalităţii 
(5)În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, Delegatul trebuie să asigure: 
  a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale; 
  b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi 
încasarea contravalorii serviciului efectuate; 
  c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor 
publici şi soluţionarea acestora; 
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  d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în 
conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii: 
  - modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 
  - calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă 
stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu; 
  - modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare 
şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană 
încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; 
  - modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public; 
  - stadiului de realizare a investiţiilor; 
  - modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice. 
(6) Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt 
stabiliţi în Regulamentul Serviciului de Iluminat public al Comunei Ivești, judeţul Galaţi 
 

CAPITOLUL VII - TARIFELE PE CARE DELEGATUL ARE DREPTUL SĂ LE 
PRACTICE LA DATA ÎNCEPERII PRESTĂRII SERVICIULUI, PRECUM ŞI REGULILE, 
PRINCIPIILE ŞI/SAU FORMULELE DE AJUSTARE ŞI MODIFICARE A ACESTORA 
 
ARTICOLUL 13  
(1) Prețul maxim pentru îndeplinirea obiectului contractului, plătibil Delegatului de către 

Delegatar, este cel conform cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice cu  modificările şi completările ulterioare este în sumă de 135.060 lei fără TVA/an, 
sumă din care se va plăti conform cu devizele de lucrări prezentate de Delegat şi însuşite de 
către Delegatar, conform cu tabelul de mai jos: 

Nr.crt. Descriere Cant Pret unitar/fara 
TVA 

Pret cu 
TVA 

Valoare 
totală 

1      

2      

3      

4      

5      

(2) Pe parcursul derulării contractului de delegare, prețul poate fi ajustat in condițiile 
prevăzute de Ordinul 77/2007 emis de ANRSC din 14.03.2007, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la 
creșterea cheltuielilor materiale, a cheltuielilor cu protecția mediului și a cheltuielilor de 
Securitate și Sanatate a Muncii. 
(3) Pentru pct.4 din Prețul contractului : ”Extindere iluminat public pe str. Măriuca Zamfir”, 
operatorul Distribuție Energie Electrică România S.A-Sucursala Galati va finanța realizarea 
lucrărilor de proiectare (dacă este cazul) și de execuție a instalației de racordare a locului de 
consum , valoarea totală a prezentului contract va putea fi actualizată conform valorii 
decontate de către operatorul Distribuție Energie Electrică România S.A-Sucursala Galati . 
(3) Tarifele serviciilor se ajustează în situația în care au loc modificări legislative sau au fost 
emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea 
sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în 
creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 

(4) Actul aditional nu poate fi întocmit,  fără emiterea unui act administrativ emis de către 
autoritatea contractanta (delegatar) , care va argumenta legal necesitatea încheierii acestuia. 
 
CAPITOLUL VIII - COMPENSAŢIA PENTRU OBLIGAŢIILE DE SERVICIU PUBLIC ÎN 
SARCINA DELEGATULUI, DACĂ ESTE CAZUL, CU INDICAREA PARAMETRILOR DE 
CALCUL, CONTROL ŞI REVIZUIRE A COMPENSAŢIEI, PRECUM ŞI MODALITĂŢILE DE 
EVITARE ŞI RECUPERARE A ORICĂREI SUPRACOMPENSAŢII 
ARTICOLUL 14  

Nu se acordă compensaţii. 
CAPITOLUL IX - MODUL DE FACTURARE A CONTRAVALORII SERVICIILOR PRESTATE 
DELEGATARULUI 
ARTICOLUL 15 
(1) Delegatarul va plăti periodic contravaloarea facturilor emise, în termen de până la 30 de 

zile de la data primirii acestora.  
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(2) Acceptarea la plată a prestației, este condiționată de prezentarea de către Delegat a 
situației de lucrări, de semnarea de către beneficiar a raportului de control întocmit de Delegat 
cu sau fără obiecțiuni, de predarea materialelor recuperate și rezultate în urma prestației și de 
confirmarea prin semnatură de către beneficiar a situației de lucrări, în conformitate cu 
condițiile Ordinului  nr. 77 din 14.03.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activității de iluminat, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(3) Delegatul se va supune legislației fiscale și contabile aplicabile, acesta având obligația de 
a-și plăti impozitele, taxele și cheltuielile care-i revin pentru activitatea desfășurată, către 
bugetul local , de stat și AFM. 
(4) Lucrările de realizare a iluminatului ornamental, ornamental festiv şi  arhitectural se vor 
realiza la solicitarea expresă, scrisă, a autoritatii contractante și vor fi plătite de Delegatar la 
terminarea lucrărilor. Contravaloarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va deconta 
pe baza situatiilor de lucrari acceptate de  Delegatar. 
(5) Lucrarile de gestionare, administrare, exploatare, întreţinere a sistemului de iluminat public 
se vor deconta periodic, pe baza situațiilor de lucrări acceptate de Delegatar. Nu se admite 
depășirea preţului contractului pentru 1 an a lucrărilor de gestionare, administrare, exploatare, 
întreţinere a sistemului de iluminat public. De asemenea Delegatul va prezenta o evaluare a 
valorilor anuale a cheltuielilor pentru aceste activități. 
(6) Controlul efectuat de beneficiar costă în: 
a)Verificarea în teren a prestației/lucrării efectuate și transmise de Delegat prin fișe de lucru; 
b)Întocmirea proceselor verbale de control lunare; 
c)Verificarea reclamațiilor/sesizărilor soluționate de către Delegat; 
d)Înregistrarea restanțelor și comunicarea lor Delegatului; 
e)Verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță privind cantitatea și calitatea serviciului; 
(7) Delegatarul va întocmi și prezenta ori câte ori este nevoie  raportul de control privind 
desfășurarea activităților conform prezentului contract, , contrasemnat de către Delegat. În 
cazul în care Delegatul  refuză să semneze raportul de control, beneficarul va face mențiunea 
aferentă în cuprinsul raportului.  
(8) Delegatul are obligația de începe efectiv lucrările gestionare, administrare, exploatare, 
întreţinere a sistemului de iluminat public în termen de 5 zile de la data semnării contractului , 
iar pentru celelalte prestații/lucrări/furnizare Delegatarul va înștiința Delegatul prin notă de 
comandă sau prin ordin de începere a lucrărilor, în funcție de necesitate și în termene ce nu 
pot depăși perioada de executare a contractului.  
(9) Delegatarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor/ prestațiilor și 
de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele din contract. Părțile contractante au 
obligația de a notifica în scris una celeilalte, identitatea reprezentanților atestați profesional în 
acest scop și anume responsabilii tehnici cu execuția din partea Delegatului și reprezentanții 
tehnici din partea Delegatarului. Delegatul are obligația de a asigura accesul reprezentanților 
Delegatarului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile 
legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificareal ucrărilor 
ascunse.  
(10) Materialele trebuie să fie noi și de calitatea conform notei de comandă. Materialele 
recuperate ca urmare a demontării celor vechi, din sistemul de iluminat public, se vor preda pe 
categorii, pe bază de proces verbal către Primaria comunei Ivești. 
(11) Delegatul are obligația de a nu acoperi lucrările efectuate și care devin ascunse, fără 
aprobarea Delegatarului. Recepția acestor tipuri de lucrări se face în prezența Delegatului, 
ocazie cu care se va încheia și semna procesul verbal de lucrări ascunse.  
(12)Delegatul are obligația de a dezveli orice parte sau părți a lucrărilor efectuate, la dispoziția 
Delegatarului și de a reface această parte sau părți ale lucrărilor, însituația în care nu este 
conformă documentației tehnice aferente contractului. 
(13)În cazul în care se constată că prestațiile sunt de calitate corespunzătoare și au fost 
executate conform documentației de execuției, atunci cheltuielile privind dezvelirea și 
refacerea lor vor fi suportate de către beneficiar, iar în caz contrar, de către Delegat. 
(14) Fără a prejudicia dreptul său, Delegatul are dreptul de a sista lucrările sau de a le 
diminua ritmul execuției dacă Delegatarul nu respectă graficul de plată a lucrărilor confirmate 
de acesta și în acest caz, va notifica în scris acest fapt Delegatarului. 
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(15) În cazul în care Delegatarul nu respectă graficul de plată a lucrărilor efectuate și 
confirmate de acesta, Delegatul este îndreptățit să-i fixeze Delegatarului un termen până la 
care plățile vor intra în normal (în grafic) și să-l avertizeze că, în cazul neconformării, la 
expirarea termenului stabilit, va rezilia sau denunța contractul. 

 
CAPITOLUL X - NIVELUL REDEVENŢEI, GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 
 ARTICOLUL 16 – (1) Având în vedere că prestarea serviciului de iluminat public în 

comuna Ivești, județul Galați, nu presupune încasarea contravalorii de la clienți, nu se va 
percepe redevență de la delegat (redevența va fi 0). 
 (2) a)Garanția de bună execuție este în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, va 
fi valabilă pe toată durata de derulare a contractului și se va constitui în termen de maxim 5 
zile de la semnarea contractului de către ambele părți prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o institutie de credit, in conditiile legii, instrument care devine 
anexa la prezentul contract. 
b) Delegatarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita 
prejudiciului creat, dacă Delegatul nu își execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții 
asupra garanției de bună execuție, Delegatarul are obligația de a notifica acest lucru 
Delegatului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 
c)Benefiarul se obligă să restituie garanția de bună executie în termen de 14 zile de la data 
indeplinirii de catre Delegat a obligatiilor asumate prin contract dacă nu a ridicat până la acea 
dată pretenții asupra ei, 

CAPITOLUL XI - GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI, 
MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

ARTICOLUL 17 
 
(1) Respectarea şi îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă şi în general a 
tuturor obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de catre Delegatar. 
(2) Delegatul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza şi controla serviciile şi 
va permite permanent reprezentantilor Delegatarului să inspecteze toate înregistrările şi 
documentele păstrate de Delegat privind Serviciile, şi să inspecteze echipamentele. 
(3) Delegatarul va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea 
indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecţie pentru verificarea îndeplinirii 
obligaţiilor contractuale şi va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta 
nu va fi totuşi înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului de a-și 
aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, 
inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.  
(4) La sfârşitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul va întocmi un “Raport de 
monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 15 zile de la încheierea 
Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul 
trebuie să le adopte, într-un termen care nu poate fi mai mare de 60 de zile. Lipsa unui 
răspuns din partea Delegatului, după 15 de zile de la data primirii Raportului de monitorizare 
de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit 
de Raportul de monitorizare. 
(5) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului 
propunerile sale de îmbunătăţire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv 
Indicatorilor de Performanță, transmiţând aceste propuneri în termen de 15 Zile de la data 
primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor: 
a) explica măsurile pe care Delegatul intenţionează să le ia pentru a-şi îmbunătăţi activitatea 
in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanţă; 
b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins, atunci când 
obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanţă. 
(6) Delegatul va raporta semestrial Delegatarului performanţa realizată în ceea ce priveşte 
respectarea Indicatorilor de Performanţă.  
 
CAPITOLUL XII - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 
ARTICOLUL 18 
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(1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părţile contractante a obligaţiilor 
contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a 
Părţii în culpă. 
(2) În situaţia rezilierii Contractului din vina unei Părţi, această Parte va datora despăgubiri 
celeilalte Părţi, în cuantumul stabilit de Părţi, de un expert independent, desemnat de acestea 
sau de către instanţa judecătorească competentă. 
(3) Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligaţii a Părţilor în 
cazul în care, prin natura lor, obligaţiile respective rămân în vigoare şi după Data Încetării 
Contractului. De asemenea, Părţile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse 
de către o Parte pe perioada desfăşurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după 
încetarea efectelor Contractului şi care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte. 
(4) Delegatul declară şi garantează ca acceptă şi încheie prezentul Contract pe propriul său 
risc tehnic, economic şi financiar şi că este răspunzător atât în fata Delegatarului cât şi, în 
unele situaţii, faţă de Autorităţile Competente pentru obligaţiile asumate, prestarea Serviciului 
şi exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract. Nici Delegatarul, 
nici Autorităţile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel faţă de terți pentru îndeplinirea 
de către Delegat a obligaţiilor asumate în baza prezentului Contract şi pentru prestarea de 
către acesta a Serviciului. Delegatul confirmă în special că a luat în considerare, în 
conformitate cu şi bazându-se pe termenii şi condiţiile prezentului Contract, înaintea încheierii 
prezentului Contract, obligaţiile, riscurile şi/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot 
apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, şi, în general, în 
legătură cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract. 
(5) Nerespectarea Indicatorilor de Performanţă dă dreptul Delegatarului de a rezilia Contractul, 
conform Articolului 23. 
(6) În plus fata de orice alte despăgubiri, penalităţi sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, 
Delegatul va despăgubi Delegatarul în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de 
orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură 
cu neîndeplinirea de către Prestator a oricăror obligații în baza prezentului Contract. 
(7) Delegatarul declară că înainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile 
pentru a se asigura că informaţiile furnizate conţin toate datele cunoscute lui şi pe care le 
consideră relevante sau importante în prestarea Serviciului, iar Delegatul declară că a luat act 
şi a confirmat că a analizat şi verificat toate informaţiile furnizate şi condiţiile privind prestarea 
adecvată a Serviciului. 
(8) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur 
concesionate pe parcursul Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului sa fie 
obținut anterior, acord care nu va fi întârziat în mod nejustificat. 
(9) Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 
Contract. 
(10) În niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător faţă de Delegat de vreo daună ori daună 
indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra 
datorită:  
(a) producerii unui eveniment de Forţă Majoră;  
(b) stării Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente acestora; 
(c) oricărei nereuşite a Delegatului de a realiza veniturile previzionate în baza prezentului 
Contract. 
(11) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligaţiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii 
de Performanţă, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie: 
(a) să respecte termenele de îndeplinire a obligaţiilor contractuale în perioadele de timp 
prevăzute, fie 
(b) să continue să îndeplinească obligaţiile contractuale, ca o consecinţă directă a: 
b.1) apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră; 
b.2) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligaţii asumate prin prezentul Contract 
sau de către alt operator a obligaţiilor acestuia asumate prin contractul încheiat cu Delegatul; 
Delegatul va informa Delegatarul despre această nerespectare în termen de cel mult 5 (cinci) 
zile lucrătoare în vederea îndeplinirii corecte a rolului Delegatarului de mediere şi de interfaţă 
cu Delegatarul, precum şi de monitorizare a modului în care sunt prestate serviciile în 
ansamblu în Aria Delegării/Prestării. Nerespectarea de către Delegat a acestei obligaţii de 
informare a Delegatarului va duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută în 
prezentul alineat; 



21  

c) acţiunii, inacţiunii sau faptelor unor terţe persoane pentru care Delegatul nu este 
responsabil. 
(12) În cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parţial, 
din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanţe ar putea împiedica în mod substanțial 
prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute 
de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanţelor, motivelor, 
durata posibilă a întreruperii şi acţiunile avute în vedere pentru remedierea situaţiei, precum şi 
orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. 
(13) Delegatarul este îndreptăţit să recupereze sumele facturate reprezentand prestarea 
serviciului, aplicand penalitati de intarziere conform preverilor legale in vigoare. 
(14) Neindeplinirea de către Delegat a indicatorilor de performanţă specificaţi, pentru 
acţivităţile delegate, se penalizează; 
(15) Sancţiunile privitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului precum şi drepturile şi 
obligaţiile utilizatorilor sunt cele prevăzute în Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare  şi în Legea 230/2006 a serviciului 
de iluminat public cu modificările şi completările ulterioare  precum şi în alte legi conexe;  
(16) În cazul în care Delegatul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract 
sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Delegatarul are dreptul de a percepe dobânda 
legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin. (2^1) din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda 
se aplică la valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător pentru fiecare zi de 
întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
(17) În cazul în care Delegatarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a 
facturii în termen, Delegatul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 
aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile  art. 4 din Legea nr. 
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a 
unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult decât 
valoarea contractului; 
(18) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil și repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 
a pretinde plata de daune-interese; 
(19) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Delegatului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Delegat. 
In acest caz, benefiarul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea 
din  contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului; 
(20) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Delegatului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă , în termen de 90 de zile de la 
semnarea contractului, nu obține licența de la A.N.R.S.C, conform art. 49, alin. (3) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități nr. 51/2006, republicată și modificată 
(21) Părțile sunt de acord că răspunderea pentru viciile ascunse ori viciile aparente, revin 
Delegatului pentru prestațiile/serviciile executate de acesta. Acestea vor fi corectate de 
Delegat în regim de urgență. 
 
CAPITOLUL XIII - FORŢA MAJORĂ 
ARTICOLUL 19 

(1) „Forţa Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voinţa Părţilor, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, imprevizibil şi care face imposibilă executarea şi 
respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forţă majoră vor include următoarele, fără 
a se limita la acestea: 
a) Evenimente naturale de forţă majoră cum ar fi: 
a1) trăsnete, cutremure, uragane şi alte condiţii climaterice extraordinare ca de exemplu 
temperaturi anormal de scăzute; 
a2) explozii, foc sau inundaţii (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă 
persoană pentru care aceasta este responsabilă); 
a3) contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă 
sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă); 
a4) bombe sau alte muniţii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice. 
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b) Evenimente politice de forţă majoră cum ar fi: 
b1) război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor 
externi, blocade şi embargouri; 
b2) acţiuni violente de stradă sau rebeliuni civile; 
b3) orice act sau ameninţare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părţii respective 
sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului; 
b4) greve sau alte mişcări revendicative la scara naţionalăşi motivate predominant politic. 
c) Evenimente nefavorabile de forţă majoră cum ar fi: 
c1) refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorităţi Competente de a elibera orice aviz, 
permis, licenţă sau a oricăror autorizaţii necesare executării obligaţiilor contractuale, 
retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licenţe sau autorizaţii sau 
orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorităţi Competente având efecte similare; 
c2) orice acţiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate 
Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror 
permise, licenţe sau autorizaţii existente, fără un motiv întemeiat); 
c3) orice rechiziţionare, expropriere, naţionalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau 
drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate 
Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către delegat a permiselor, licenţelor, 
autorizaţiilor sau a Legii); 
c4) orice acte ilegale din partea unor terţi inclusiv poluarea ilegală, în mod intenţionat sau 
accidental. 
Forţa Majoră nu va include: probleme financiare ale Părţilor, livrarea cu întârziere a 
materialelor sau executare cu întârziere / neexecutarea de către contractanţii acestora a 
obligaţiilor lor contractuale, condiţii meteorologice posibile în condiţiile climatice din Aria 
Delegării/Prestării, insuficienţa forţei de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă 
nu se datorează Forţei Majore). 
(2) În situaţia în care un eveniment de Forţă Majoră (condiţie care va include consecinţele 
acestuia) împiedică una dintre Părţi să îşi respecte sau întârzie respectarea obligaţiilor 
decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri: 
a) Partea va fi scutită de respectarea şi de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligaţii 
pe care nu le poate îndeplini ca o consecinţă a unui eveniment de Forţă Majoră, fără a aduce 
prejudicii obligaţiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în 
prezentul Contract. 
b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru 
îndeplinirea oricărei obligaţii (inclusiv obligaţiile legate de Indicatorii de Performanţă şi durata 
Contractului dacă Forţa Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu 
perioada de timp cât durează evenimentul de Forţă Majoră; cu condiţia, totuşi, ca Partea 
afectată să-şi fi respectat obligaţiile ce-i revin în baza alin. (4) şi (5) ale prezentului articol. 
(3) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoştinţă de apariţia 
unui eveniment de Forţă Majoră, furnizând detalii complete despre durata şi efectele estimate 
ale acestuia. Dacă evenimentul de Forţă Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea 
afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată pe săptămână despre 
derularea evenimentelor. 
(4) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi 
relua îndeplinirea obligaţiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele 
acestui eveniment, pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale neafectate de Forţa Majoră şi 
va informa complet cealaltă Parte şi în legătură cu măsurile luate în acest sens. 
(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puţin 30 (treizeci) de Zile de la apariţia unui 
eveniment de Forţă Majoră, acest eveniment de Forţă Majoră (sau consecinţele acestuia) 
continuă şi afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligaţiilor 
contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanţă încă de atins nu poate fi 
îndeplinită şi/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanţă atunci când respectarea 
acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menţinută ca urmare a acelui eveniment de Forţă 
Majoră, atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea 
prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment 
după expirarea acestei perioade, cu condiţia ca evenimentul de Forţă Majoră să continue încă 
în momentul acestei notificări şi cu un preaviz de 10 (zece) zile. 
 
CAPITOLUL XIV - CONDIŢIILE DE REVIZUIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE 
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ARTICOLUL 20 
 (1) Delegatarul poate modifica unilateral cerinţele legate de modul de gestiune şi de 

prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini 
al Serviciului, ataşate la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente si a 
prezentului contract prin act adiţional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului şi/sau noul 
Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. În cazul în care aceste modificări afectează echilibrul 
contractual se vor aplica prevederile Articolului 22 . 
(2) Delegatarul poate modifica unilateral contractul în situaţia intervenţiei unei modificări 
legislative incidente, precum şi atunci când raţiuni economice, tehnice sau de altă natură 
impun prezervarea interesului public local sau national; 

(3) Orice modificare a legislaţiei în domeniul serviciului de iluminat public, va conduce 
la modificarea de drept a prezentului contract. 
(4) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional încheiat în scris între 
Părţile contractante. 
(5) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi 
care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii. 
 
CAPITOLUL XV - CONDIŢIILE DE RESTITUIRE SAU REPARTIŢIE, DUPĂ CAZ, A 
BUNURILOR, LA ÎNCETAREA DIN ORICE CAUZĂ A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE, 
INCLUSIV A BUNURILOR REZULTATE DIN INVESTIŢIILE REALIZATE 
 
ARTICOLUL 21 
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt 
următoarele: 
A) Bunurile de retur 
B) Bunurile de preluare 
C) Bunurile proprii 
A) Bunurile de Retur 
1.Bunurile de retur sunt: 
a) bunurile proprietate publică sau private ale Delegatarului, puse la dispoziţia Delegatului, 
prin predare, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt şi 
rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primeşte 
posesia şi dreptul de folosinţă asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului. 
b) bunurile rezultate din investiţiile prevăzute de prezentul Contract în sarcina Delegatului. 
Acestea rămân proprietatea Delegatului pe întreaga Durată a executării Contractului. 
2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în 
Anexa la prezentul Contract, dupa caz. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la pct. 1 lit. a) de 
mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat şi Delegatar. În situaţia 
în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investeşte în Bunuri de retur noi de 
natura celor prevăzute la pct. 1 lit.a), de mai sus acestea vor fi delegate Delegatului, iar 
Contractul va fi actualizat corespunzător.  
Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază 
distinct în patrimoniul Delegatului. 
3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice 
cauză, libere de orice sarcini şi gratuit. 
4. Delegatul are obligaţia de a efectua lucrări de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau 
înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al 
Serviciului. Delegatul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreţinute şi 
asigurate în conformitate cu instrucţiunile de fabricaţie şi că sunt folosite conform normelor de 
siguranţă. 
5. Investiţiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur casate, deteriorate din orice cauză 
sau furate si care sunt realizate din fonduri propria ale Delegatului, rămân în proprietatea sa 
pe toată Durata Contractului şi revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit şi libere de 
orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public. 
6. Investiţiile realizate de Delegat din fonduri propria pentru reabilitarea, modernizarea şi 
dezvoltarea Bunurilor de Retur, se vor amortiza de către acesta pe Durata Contractului. 
7. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun în alt scop decât prestarea Serviciului, fără 
aprobarea scrisă şi prealabilă a Delegatarului. 
8. Delegatului îi este interzis să constituie garanţii reale asupra oricărui element aferent 
Bunurilor Delegatului. 
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9. Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosinţa Bunurilor de Retur şi 
elementelor lor componente. 
10. Delegatul este obligat să exploateze şi să întreţină Bunurile Delegatarului, cu diligenţa 
unui bun proprietar 
11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la pct.1 lit. a)– mijloace fixe 
sau bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a delegat Delegatului, Părţile au obligaţia de a 
aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice. 
20.1.12. Delegatul va permite accesul reprezentanţilor Delegatarului în spaţiile/clădirile 
utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-şi putea exercita drepturile de 
monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului. 
B. Bunuri de Preluare reprezintă dotările puse la dispoziţie de Delegat, conform Caietului de 
Sarcini. Acestea rămân proprietatea Delegatului pe întreaga Durată a executării Contractului. 
1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi 
Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a 
acestora / stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părţi. 
2. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, Delegatarul va notifica 
Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească. 
3. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar 
după primirea plăţii valorii acestora stabilită conform pct.1 de mai sus. 
C. Bunuri Proprii care aparţin Delegatului şi nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea 
Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a 
dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii. 
 
CAPITOLUL XVI – MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 
ARTICOLUL 22 

(1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al 
Contractului. 
(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, 
dacă această creştere rezultă în urma unui eveniment de Forţă Majoră, astfel cum este 
descris la Art 20 . 
(3) În situaţia în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, Modificări Legislative, 
constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu 
constituie evenimente de Forţă Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, 
datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, 
şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de tarife, Părţile 
se obligă să renegocieze termenii şi condiţiile prezentului Contract, în scopul restabilirii 
echilibrul economico-financiar al Contractului. 
(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puţin 60 (şaizeci) de zile sau alt termen stabilit de 
Părţi, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eşuează, atunci 
oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea prezentul Contract, fără 
ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligaţia de a presta 
Serviciul în continuare până la desemnarea unui nou operator, în vederea asigurării 
continuităţii Serviciului, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării contractului de 
delegare. 
 
CAPITOLUL XVII – CAZURILE DE ÎNCETARE ŞI CONDIŢIILE DE REZILIERE A 
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 
 
ARTICOLUL 23 

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii: 
a) în cazul în care Delegatul nu obţine Autorizaţie de funcţionare/LICENŢA ANRSC sau 
Delegatului i se retrage autorizaţia de funcţionare/LICENŢA ANRSC sau aceasta nu este 
prelungită după expirarea termenului de valabilitate; 
b) la expirarea duratei stabilite prin contract; 
c) în cazul în care interesul naţional sau local o impun, prin denunţarea unilaterală de către 
Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Delegatului; 
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Delegatar, prin reziliere, cu plata 
unei despăgubiri în sarcina Delegatului; 
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Delegat, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina Delegatarului; 
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f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 
obiective a Delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 
g) în cazul în care Delegatului îi este retrasă licenţa; 
f) la solicitarea părţilor 
h) Delegatul a abandonat de manieră explicită contractul 
 (2) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) 
de zile, cu excepţia cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, 
alte termene pentru preaviz. 
(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i 
se va delega gestiunea Serviciului/Activităţii sau cu Delegatarul, după caz, în sensul 
următoarelor: 
a) să menţină legătura cu Delegatarul şi /sau noul operator, să furnizeze asistenţă şi sprijin 
privind Serviciul şi transferul lor către Delegatar sau noul operator; 
b) să furnizeze Delegatarului şi noului operator toate informaţiile privind Bunurile de Retur,  
inclusiv amplasamentele aferente, precum şi serviciile necesare funcţionării şi prestării 
acestora; 
c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acţioneze în niciun fel, direct sau 
indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului. 
(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în 
derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează: 
a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini. 
b) Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta îşi va 
exprima intenţia de a prelua aceste bunuri, în schimbul plăţii, către Delegat, a contravalorii 
acestora, stabilită conform Articolului 21 lit. B din prezentul Contract. 
c) Bunurile Proprii, cu excepţia Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului. 
(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), 
Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenţie, fără costuri şi cheltuieli pentru Delegatar, 
toate drepturile, titlurile de proprietate şi garanţiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu 
condiţia să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile şi 
garanţiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul şi-a exprimat 
intenţia de preluare şi a plătit contravaloarea lor până la acea dată. 
(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o 
listă completă a tuturor defecţiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcţionarea în condiţii 
de siguranţă a acestora. Părţile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor 
Bunurilor de Retur şi a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia. 
(7) Delegatarul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, în 
momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente : 
a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligaţiile sale, asumate în 
baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau 
obligaţiilor Delegatarului sau asupra capacităţii Delegatarului de a respecta orice prevedere 
legală în vigoare şi a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat,  
b) nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă; 
c) renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat; 
d) nerespectarea Articolului 30 din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor 
Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat; 
e) nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului 
sau împiedicarea Delegatarului de a-şi exercita drepturile de monitorizare în legătură cu 
executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale; 
f) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur; 
g) Delegatul nu a încheiat sau nu a menţinut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul 
Contract; 
h) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 29 ; 
i) alte încălcări semnificative ale obligaţiilor contractuale care sunt prevăzute expres de 
prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului; 
j) voinţa consiliului local pentru reorganizare a serviciului; 
k) modificările legislative; 
(8) In cazul în care Delegatarul devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 
23 alin.(7): 
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a) Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menţionând felul şi întinderea 
respectivei neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare 
este transmisă, Delegatul va fi îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 90 
(nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de 
Remediere"). 
b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare şi dacă încălcarea nu este 
remediată în Perioada de Remediere, contractul se consideră reziliat de plin drept la data 
expirării Perioadei de Remediere. 
c) Atunci când o obligaţie încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în perioada de 
remediere menţionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării 
respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul perioadei de remediere şi va face 
propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii 
respectivei Obligaţii Încălcate. 
d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului 
sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază obligaţia 
încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, 
adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta de drept începând cu 
data prevăzută în această notificare. 
e) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată Delegatului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă se află în insolvenţă sau 
în procedur de lichidare şi faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau 
să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Delegatar. În acest caz, Delegatul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până 
la data denunţării unilaterale a contractului. 
(9) Delegatul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract în caz de 
încălcare importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligaţiile asumate în baza prezentului 
Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, 
în baza prezentului Contract. 
(10) Delegatarul are dreptul să rezilieze prezentul contract şi unilateral fara despăgubiri sau 
daune interese, dar numai cu anunţarea cu 30(treizeci) zile inainte a Delegatului, despre 
intenţia de reziliere.  
 
CAPITOLUL XVIII –FORŢA DE MUNCĂ 
 
ARTICOLUL 24 
 

(1) Delegatul va asigura forţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum 
şi formarea profesională a salariaţilor. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea 
Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilităţile, îndemânările, cunoştinţele, 
instruirea, calificările şi experienţa necesare şi adecvate unei bune desfăşurări a Serviciului şi 
se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiţii a 
Serviciului, pe toată Durata Contractului. 
(2) Delegatul se va asigura că toţi angajaţii săi implicaţi în prestarea Serviciului vor fi instruiţi 
corespunzător cu: 
a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa; 
b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului şi Caietul de 
Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract; 
c) toate procedurile şi standardele convenite între Părţi la anumite interval de timp; 
d) toate procedurile, regulile, regulamentele şi legile aplicabile pentru prestarea Serviciului,  
inclusiv regulile de sănătate şi securitate în muncă, riscul de incendiu şi prevederile în caz de 
incendiu; 
(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condiţiile stabilite cu 
Delegatarul în cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executării prezentului Contract şi va 
solicita personalului să poarte şi să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata 
furnizării/prestării Serviciului. 
(4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat şi îşi îndeplineşte 
îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract. 
(5) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea şi de condiţiile de lucru ale 
angajaţilor săi. 
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(6) Delegatul este răspunzător şi va suporta toate costurile şi cheltuielile legate de angajarea 
personalului şi achitarea la timp a salariilor. 
 (7) Numărul angajaţilor Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcţie de politicile proprii, dar să 
fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului, iar pentru personalul cheie, în conformitate 
cu cerinţele din Caietul de sarcini.  
(8) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de 
muncă şi normele de protecţie a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode 
sigure de lucru pentru toate activităţile prestate în sensul Contractului sau orice alte activităţi 
care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea şi sănătatea propriilor angajaţi, 
precum şi a reprezentanţilor Delegatarului şi a oricărei alte persoane care intra în incintele 
Delegatului. Principiile şi metodele privind sănătatea şi securitatea în muncă aplicate de 
Delegat vor fi în conformitate cu Legea. 
CAPITOLUL XIX – ALTE CLAUZE - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN 
MUNCĂ, ASPECTE LEGATE DE PROTECŢIA MEDIULUI, ÎMPĂRŢIREA 
RESPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRŢI, ASIGURĂRI, REGISTRE, EVIDENŢE 
CONTABILE ŞI AUDIT, CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPŢIEI, SUBDELEGAREA, 
TRANSFERUL ŞI SUBCONTRACTANŢI, CONFIDENŢIALITATE, PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ ŞI DREPTURI DE AUTOR, TAXE, CONFLICTUL DE INTERESE, 
COMUNICĂRI, RENUNŢARE, NULITATEA CONTRACTULUI ŞI DIVIZIBILITATEA 
PREVEDERILOR SALE, MENŢINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII, 
DECLARAŢII ŞI GARANŢII, LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  
 
ARTICOLUL 25 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 
 

(1) Delegatul are obligaţia ca anterior începerii activităţii să întocmească planul intern 
de sănătate şi securitate în muncă şi să ia toate măsurile necesare respectării întocmai a 
legislaţiei specifice sănătăţii şi securităţii în muncă, fiind pe deplin şi singur responsabil pentru 
îndeplinirea cerinţelor legale. 
(2) Delegatul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirii profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice, procedeele tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi 
cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activitate pentru acesta (subcontractanţi) în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 
(3) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de Delegat, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul conform prevederilor legale, înregistrându-l la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă pe raza căruia s-a produs şi va informa în scris Delegatarul in termen de 3 zile despre 
producerea accidentului/incidentului sau evenimentului periculos. 
(4) Delegatul va avea în vedere sănătatea şi securitatea în muncă pentru toate persoanele 
implicate în prestarea Serviciului şi va menţine toate amplasamentele, clădirile, instalaţiile, 
vehiculele şi utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de 
funcţionare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreţine, pe cheltuială proprie, 
instalaţia de iluminare, elementele de protecţie, semnele de avertizare şi va urmări 
amplasarea şi instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului 
sau la solicitarea oricărei Autorităţi Competente, în domeniul protecţiei, securităţii şi sănătăţii 
populaţiei. 
 
ARTICOLUL 26 – ASPECTE LEGATE DE PROTECŢIA MEDIULUI, ÎMPĂRŢIREA 
RESPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRŢI 
(1)De la Data de Începere a Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a 
prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător şi protecţia mediului, care apare 
sau a avut loc după această dată. 
(2)Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau oricare alte vestigii sau obiecte de 
interes arheologic descoperite pe amplasamentul prestațiilor sunt considerate, în relațiile 
dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a Delegatarului, în condițiile legii. 
(3) Delegatul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la alin.(2), și 
imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința Delegatarul despre 
această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la beneficiar, privind îndepărtarea 
acestora.  
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(4) Dacă din cauza unor astfel de dispoziții Delegatul suferă întârzieri, atunci, prin consultare, 
părțile vor stabili: 

a) Orice prelungire a duratei de execuție la care Delegatul are dreptul, cu acordul Delegatului; 
b) Totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la prețul contractului și care nu pot 

depăşi valoarea prevăzută la art.7 alin.(5) din legea 98/2016 cu modificările şi completările 
ulteroare, 
(4) Delegatarul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la alin.(2) de a înștiința în acest sens organele ale Comisiei Naționale a 
Monumentelor Istorice. 

 
 
 
ARTICOLUL 27 – ASIGURĂRI 
Fără a aduce atingere altor sarcini, obligaţii şi/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza 
acestui Contract, Delegatul, pe proprie răspundere şi cheltuială, va obţine şi va menţine pe 
întreaga durata a Contractului poliţele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege şi Bunele 
Practici Comerciale.  
ARTICOLUL 28 – REGISTRE, EVIDENŢE CONTABILE ŞI AUDIT 
(1) Delegatul va respecta standardele şi principiile contabile şi va menţine registrele şi 
înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile. 
(2) Delegatul va evidenţia în contabilitate în mod separat, clar şi distinct toate intrările şi ieşirile 
contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispoziţiile legale. În măsura în 
care Delegatul nu va evidenţia aceste intrări şi ieşiri contabile în mod separat, atunci 
Delegatarul va putea rezilia Contractul în condiţiile Articolului 23. 
(3) Toate registrele, evidenţele, înregistrările şi documente contabile la care se face referire în 
prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea 
acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidenţele, înregistrările şi 
documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu 
cel puţin 30 (treizeci) de Zile înainte. În urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe 
cheltuială proprie registrele, evidenţele, înregistrările şi documente contabile, notificând 
intenţia sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puţin 10 (zece) Zile înainte de expirarea 
perioadei de 30 (treizeci) de Zile. 
 
ARTICOLUL 29 – CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPŢIEI 
 

(1) Delegatul nu va acorda şi nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar 
sau de sub-contractanţii sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice 
formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acţiona, pentru că a acţionat sau că s-a abţinut 
să acţioneze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abţinut să se arate în 
defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului 
articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia 
conform Art. 24.  
(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Art. 24, în cazul în care Delegatul 
sau orice persoană angajată de acesta sau acţionând în numele său: 
a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de 
orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abţinut 
sau se abţine de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relaţie contractuală 
cu Delegatarul; 
b) a realizat sau s-a abţinut de la o acţiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei 
persoane în relaţie cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul; 
c) a comis orice infracţiune de dare şi/sau luare de mită ori corupţie, potrivit Legii, privitor la 
prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul; 
d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului la 
care acesta, în virtutea funcţiei sau poziţiei ocupate, nu avea dreptul. 
 
ARTICOLUL 30 – SUBDELEGAREA, TRANSFERUL ŞI SUBCONTRACTANŢI 

(1) Pe întreaga durată a prezentului contract, Delegatarului îi este interzisă 
subdelegarea gestiunii Serviciului/activităţii, subrogarea, novarea, cesionarea, transmiterea, 
cedarea sau transferarea sub orice formă a drepturilor şi obligaţiilor născute, derivate sau în 
legătură cu prezentul contract. 
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(2) În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract. 
(3) Prin excepţie, cesiunea şi novaţia contractului de achiziţie a gestiunii este posibilă doar în 
cazul divizării, fuzionării sau înfiinţării unei filiale a Delegatului, cu respectarea condiţiilor 
contractuale iniţiale şi cu aprobarea prealabilă a Delegatarului. 
(4) În cazul în care Delegatul subcontractează părţi din contract, acesta are obligaţia de a 
încheia contractele cu subcontractanţii declaraţi în aceeaşi condiţii în care a fost încheiat 
prezentul contract. 
(5) Delegatul este pe delin răspunzător faţă de Delegatar de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(6) Subcontractantul este pe delin răspunzător faţă de Delegat pentru modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa de contract. 
(7) Delegatul poate schimba subcontractantul, numai dacă acesta nu îşi îndeplineşte partea 
sa de contract. Schimbarea subcontractantului nu poate duce la modificarea ofertei şi se va 
realiza numai cu acordul scris prealabil al Delegatarului. 
(8) În nici o situaţie nu se vor putea crea relaţii contractuale directe între subcontractor şi 
Delegat, orice clauză contrară fiind nulă. Delegatul rămâne pe deplin responsabil faţă de 
Delegatar pentru actele, faptele şi /sau omisiunile subcontractantului, personalului şi/sau 
agenţilor acestuia ca şi cum ar fi actele, faptele şi/sau omisiunile, personalul şi/sau agenţii 
proprii. 
(9) Delegatul are dreptul de a încheia contracte cu terţii pentru asigurarea şi valorificarea 
exploatării bunurilor şi serviciilor care fac obiectul achizieiei, cu condiţia ca atare contracte nu 
ar putea constitui o subdelegare, subrogare, novare, cesiune, transmitere, cedare sau transfer 
sub orice formă a drepturilor şi obligaţiilor născute din sau în legătură cu prezentul contract. 
 
ARTICOLUL 31 – CONFIDENŢIALITATE 

(1) Părţile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informaţii 
Confidenţiale şi pot fi dezvăluite fără restricţii.  
(2) Fiecare Parte va păstra confidenţiale toate Informaţiile Confidenţiale primite de la cealaltă 
Parte în legătură cu prezentul Contract şi va face toate eforturile pentru a împiedica salariaţii şi 
alte persoane aflate în relaţii de subordonare să dezvăluie astfel de Informaţii Confidenţiale 
vreunei persoane. 
(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: 
a) Nici unei dezvăluiri de informaţii care este solicitată de către orice persoană care îşi 
îndeplineşte obligaţiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligaţii; 
b) oricărei informaţii cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine 
general disponibilă şi în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol; 
c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate 
Competentă sau de către o instanţă judecătorească ori tribunal arbitral; 
d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerinţe prevăzute de Lege care are 
efecte asupra Părţii care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorităţi 
Competente, care are forţă juridică obligatorie sau, dacă nu are forţă juridică obligatorie, 
conformarea faţă de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse 
reglementărilor bursei de valori sau ale Autorităţii Competente respective; 
e) oricărei dezvăluiri de informaţii care sunt deja în mod legal în posesia Părţii ca destinatar, 
înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea; 
f) oricărei furnizări de informaţii către consultanţii profesionali ai Părţilor; 
g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informaţii legate de Serviciu şi oricărei alte 
informaţii care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un Delegat 
ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanţii săi, în cazul în care Delegatarul decide 
organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului; 
h) oricărei înregistrări sau evidenţe a Autorizaţiilor şi înregistrări de proprietate necesare;  
(i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării şi certificării conturilor uneia dintre Părţi. 
(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor 
b), d), e), g) şi h) de mai sus, Partea care furnizează informaţiile se va asigura că destinatarul 
informaţiilor este supus aceloraşi obligaţii de confidenţialitate ca şi cele cuprinse în prezentul 
Contract. 
(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informaţii emise sau furnizate de sau în 
numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile 
prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului. 
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(6) La sau înainte de Data Încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau 
evidenţele computerizate aflate în posesia, detenţia sau sub controlul său, care conţin 
informaţii referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLUL 32 – PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI DREPTURI DE AUTOR 
 

(1) Desenele, planurile, specificaţiile, instrucţiunile, manualele şi alte documente 
create, produse sau comandate de către Delegat şi care se raportează la furnizarea/prestarea 
Serviciului şi drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum şi toate drepturile de 
proprietate intelectuală ale Delegatului sunt şi vor rămâne proprietatea acestuia. Cu toate 
acestea, Delegatul se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a Delegatarului şi în măsura 
posibilului, să acorde Delegatarului drepturi de utilizare asupra acestora corespunzătoare 
scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest sens, precizând toate condiţiile tehnice, 
economice, juridice şi durata folosirii lor. 
(2) De asemenea, metodele şi know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt şi vor rămâne 
proprietatea exclusivă a Delegatului. Delegatarul se angajează expres să nu divulgeacest 
know-how, în totalitate sau în parte, către terţi, oricine ar fi aceştia. 
 
ARTICOLUL 33 – TAXE 
Toate obligaţiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din 
activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă 
respectiva obligaţie fiscală, Partea având obligaţia de a le achita în termenele stabilite de 
legislaţia în vigoare. 
 
ARTICOLUL 34 – CONFLICTUL DE INTERESE 
 

(1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice 
situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în 
mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, 
afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale ori al altor legături sau 
interese commune Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de 
către Delegat imediat Delegatarului, în scris. 
(2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie 
care poate da naştere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat şi fără nici un fel 
de compensaţie din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o 
astfel de situaţie. 
(3) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate 
cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare 
dacă va considera acest lucru ca fiind necesar. 
(4) Delegatul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au 
sau pot avea ca efect compromiterea independenţei sale sau a personalului său. În cazul în 
care Delegatul nu poate menţine această independenţă, Delegatarul are dreptul de a rezilia 
Contractul, conform procedurii prevăzute de Art.24 fără a aduce atingere dreptului 
Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii. 
 
ARTICOLUL 35 – COMUNICĂRI 

(1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie 
să fie transmisă în scris, în limba română, la următoarele adrese şi în atenţia următoarelor 
persoane: 
a) Pentru Delegat 
În atenţia: Administrator  -  Dl. …………………… 
Tel.: ………………………………. 
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E-mail: ……………………………….. 
b) Pentru Delegatar 
În atenţia: Primar – Dl. Gheoca Maricel 
Adresa: comuna Ivești, str. General Eremia Grigorescu, nr. 451, județul Galați. 
Fax: 0236-833726 
E-mail: ivesti@gl.e-adm.ro 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail sub condiţia confirmării de 
primire. 
(4) Dacă notificarea este transmisă prin poştă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire şi este considerată ca fiind primită de destinatar la data menţionată 
de oficiul poştal de destinaţie pe confirmarea de primire. 
(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va fi considerată primită în prima Zi 
Lucrătoare după data transmiterii. 
(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părţi dacă 
nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus. 
(7) Orice schimbare de adresă sau personal responsabil cu derularea și execuția prezentului 
contract va fi comunicată în mod oficial celeilalte părți în termen de cel mult 7 (zile ) de la 
schimbare; 
(8) Toate modificările, dispozițiile, facturile de plată, procesele verbale, documentele 
justificative, etc, între părți vor fi transmise între părți în mod oficial prin Registratura Generală 
a Comunei Ivești 
 
ARTICOLUL 36 – RENUNŢARE 

(1) Nicio renunţare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca 
fiind o renunţare şi comunicată în scris celeilalte Parţi, conform regulilor de comunicare dintre 
Părţi stipulate la Art. 35 din Contract, şi nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi 
interpretată ca renunţare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de 
către vreuna dintre Părţi. 
(2) Nici o renunţare făcută de o Parte la orice termen sau condiţie din prezentul Contract, o 
dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunţare viitoare la 
acelaşi sau la alte termene sau condiţii din Contract. 
(3) Renunţarea unei Părţi de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligaţii 
de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanţă ca renunţare la invocarea 
viitoarelor încălcări ale aceleaşi sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleaşi sau ale alte 
obligaţii ce către aceeaşi Parte. Dacă oricare dintre Părţi încalcă o obligaţie contractuală, 
renunţarea din partea Părţii prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea 
obligaţiei contractuale nu va fi interpretată ca o renunţare la dreptul însuşi. Neexercitarea sau 
exercitarea cu întârziere de către una dintre Părţi a unui drept conferit de prezentul Contract 
nu poate fi interpretat ca o renunţare la dreptul respectiv. 
 
ARTICOLUL 37 – NULITATEA CONTRACTULUI ŞI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR 
SALE 
(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului 
Contract sunt declarate prin efectul legii sau de orice instanţă de judecată competentă ca fiind 
nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea 
forţă juridică şi efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect 
asupra validităţii şi aplicabilităţii oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor 
rămâne în continuare valide şi aplicabile în măsura permisă de Lege. 
(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va 
fi stabilită în conformitate cu Art.40 din prezentul Contract.  
(3) Părţile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a 
articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea 
sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta. 
 
ARTICOLUL 38 –MENŢINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII 
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Părţile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind 
obligaţiile Delegatului de menţinere a continuităţii Serviciului până la desemnarea unui nou 
operator dar nu mai mult de 90 zile de la data încetării contractului, precum şi Art. 18, Art. 31, 
Art. 33, Art. 39 şi Art. 40, vor rămâne în vigoare şi îşi vor produce efectele în legătură cu toate 
aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menţine în continuare după Data Încetării 
Contractului pe perioada prestării serviciului. 
 
ARTICOLUL 39 – DECLARAŢII ŞI GARANŢII 

(1) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de Lege și în plus faţă 
de orice alte declaraţii și garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul 
declară şi garantează Delegatarului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declaraţii corecte 
şi complete la Data Semnării şi că vor fi corecte şi complete la Data Începerii Contractului, 
precum şi pe toată Durata Contractului şi vor rămâne astfel după Data Încetării: 
a) Delegatul este o societate legal constituită, conform Legii din România. 
b) Delegatul are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să ducă la 
îndeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmează să 
fie furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării. Prezentul Contract a fost legal autorizat 
conform tuturor procedurilor interne societare din cadrul Delegatului. Prezentul Contract este, 
iar celelalte documente şi acte ce vor fi furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării vor fi 
legal şi valabil semnate şi executate de către Delegat, constituind convenţii valide şi opozabile 
Delegatului, ce pot face obiectul executării integrale de către Delegat, conform termenilor 
acestora. 
c) Pe Durata Contractului actul constitutiv al Delegatul nu va fi modificat sau completat în 
vreun mod care ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în contradicţie cu actul 
constitutiv sau alt document statutar al Delegatului. 
d) Delegatul are capacitatea organizaţională şi financiară pentru a executa Contractul, pentru 
a gestiona Serviciul şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile sale contractuale şi va avea deplina 
autoritate pentru efectuarea plăţilor şi va plăti toate sumele datorate în baza prezentului 
Contract, conform prevederilor acestuia. 
e) Prezentul Contract instituie obligaţii care pot face obiectul executării, acceptate în totalitate 
de către Delegat. 
f) Nu există nicio acţiune în justiţie, in arbitraj, nicio procedură sau proces sau investigaţie fie 
judiciară, fie extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva Delegatului, nici sentinţe 
judecătoreşti, hotărâri arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect 
împiedicarea Delegatului de a executa obligaţiile sale asumate prin prezentul Contract sau 
care ar putea afecta executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de către Delegatar. 
g) Nu s-a produs şi nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o încălcare a 
obligaţiilor Delegatului şi care ar putea duce la încetarea prezentului Contract. 
h) Încheierea de către Delegat a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor rezultate din 
prezentul Contract de către Delegat nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire 
a obligaţiilor sale din partea Delegatului conform: 
(h1) vreunei Legi aplicabile Delegatului; 
(h2) actului constitutiv sau oricărui document statutar al Delegatului; 
(h3) vreunui contract sau alt document la care Delegatul este parte sau la care Delegatul este 
obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanţii ale Delegatului. 
i) Toate garanţiile, declaraţiile, recunoaşterile Delegatului privind obligaţiile şi responsabilitatea 
lui în baza prezentului Contract au efect cumulativ şi niciuna nu va fi interpretată în mod 
separat de celelalte. 
(2) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de Lege și în plus faţă de 
orice alte declaraţii și garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatarul declară 
şi garantează Delegatului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declaraţii corecte şi 
complete la Data Semnării şi că vor fi corecte şi complete la Data Începerii Contractului, 
precum şi pe toată Durata Contractului şi vor rămâne astfel după Data Încetării: 
a) Delegatarul are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să ducă 
la indeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmează 
să fie furnizate de către Delegatar ulterior Datei Semnării. 
b) Încheierea prezentului Contract a fost legal aprobată prin hotărâre a autorităţii deliberative a 
Delegatarului, nici o altă aprobare sau formalitate administrativă suplimentară nefiind 
necesară. 
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c) Delegatarul are dreptul de a concesiona Delegatului Bunurile de Retur care sunt în 
proprietatea sa şi formează infrastructura Serviciului. 
d) Încheierea de către Delegatar a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor rezultate din 
prezentul Contract de către Delegatar nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau 
neîndeplinire a obligaţiilor sale din partea Delegatarului conform: 
d1. vreunei Legi aplicabile Delegatarului; 
d2. vreunui act administrativ sau decizii judecătoreşti aplicabile Delegatarului; 
d3. vreunui contract sau alt document la care Delegatarul / orice unitate administrativ 
teritorială ce constituie Delegatarul este parte sau la care este obligat sau al cărui obiect sunt 
orice active, venituri sau garanţii ale Delegatarului/ vreunei unităţi administrativ-teritoriale ce 
constituie Delegatarul. 
e) Obligaţiile asumate de către Delegatar prin Contract sunt obligaţii asumate în conformitate 
cu prevederile legale, valabile, având caracter obligatoriu în baza Legii. 
 
ARTICOLUL 40 –LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
(1) Părţile convin că acest Contract va fi interpretat şi executat conform legilor din România.  
(2) În cazul apariţiei uneu incident, a unei dispute sau neînţelegeri privind interpretarea sau 
executarea Contractului, Părţile vor face toate eforturile necesare pentru a soluţiona pe cale 
amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de zile(sau o perioadă mai lungă dacă Părţile 
convin astfel) din momentul în care una dintre Părţi a comunicat în scris celeilalte Părţii 
existenţa unei dispute şi obiectul acesteia. 
(3) Dacă disputa nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părţi poate 
notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluţie şi în urma acestei notificări fie Parte 
care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluţionare disputa în faţa 
instanţelor judecătoreşti competente din România. 
(4) Se consideră incidente următoarele cazuri:  

a) Refuzul Delegatului de a semna raportul de control întocmit de Delegatar 
pentru prestatiile/lucrările efectuate de Delegat în perioada de timp  supusa controlului; 
b) Refuzul reprezentatului Delegatului de a semna procesul verbal de control al 

reprezentantului Delegatarului. 
c) Refuzul Delegatului de a pune la dispoziția Delegatarului toate actele 

justificative care au legatură directă obiectul contractului și a prestațiilor/lucrărilor efectuate. 
d) Refuzul Delegatului sau obstrucționarea Delegatarului în a permite celui din 

urmă de a efectua actul de control conform prevederilor contractuale și legale. 
Prezentul Contract este încheiat în limba română, în 2 (doua) exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare Parte. 
                 DELEGATAR,                                               DELEGAT, 
 
              COMUNA IVEȘTI     
           

           Primar,                  Administrator, 
             Gheoca Maricel                                             
 
 
 
 
 
 
 SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL 

          Barbu Corina – Ionela 

 

    

 

  Consilier principal achiziții – publice 
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           Cucu Ionela Roxana 
 
 


