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Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
Forma contractului de achizitie publica de servicii
Nr. ………………/………………
Capitolul 1. Denumirea partilor contractante
Primaria orasului Busteni, B-dul Libertatii, nr. 91, localitatea Busteni, judetul Prahova,
cod postal 105500, telefon: 0244322005; fax: 0244320752, e-mail: uatobusteni@gmail.com,
reprezentata legal prin primarul localitatii, Ing. Irinel Ghita, în calitate de “Beneficiar”, pe
de o parte,
si
S.C........................................., cu sediul în..........................., telefon/fax ............. …
CUI .................... , cont ............................... ............., deschis la Trezoreria ..........reprezentata
prin .................... ......................................., având funcţia de ................ .................., în calitate
de “Prestator”, pe de altă parte,
Denumite in mod colectiv “Partile”.
In temeiul prevederilor:
- art. 30, art. 32 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- HG nr. 395/2016 privind aprobarea “Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;
- Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea “Normelor metodologice de stabilirte, ajustare
sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat”;
- Ordin ANRSC nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamemtului cadru al serviciului de iluminat
public;
- Ordin ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru, al serviciului de
iluminat public;
- Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor
comunitare de utilitati publice;
- Legea nr. 225/17.11/2016(actualizata) pentru modificarea si completarea legii serviciilor
comunitere de utilitati publice nr. 51/2006;
- Ordinul comun al presedintilor ANRSC si ANRE nr. 5/2007 privind aprobarea Contractului –
cadru de folosire a infrastructurii de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului
de iluminat public;
- O.G. nr. 409/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali
a resurselor regenerabile de energie;
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- Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica;
- Directiva UE pentru eficienta energetica si alinierea normelor romanesti la cele UE incepand
cu data de 01.01.2013;
- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, precum si orice alte acte normative care
reglementeaza acest domeniu, asa cum sunt
au convenit urmatoarele:
Capitolul 2. Definitii. Conditii Generale
Art 2.1 Definitii
Art 2.1.1 In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
- Contract – prezentul document si toate anexele sale
- Parti contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:
 Autporitatea publica, avand calitatea de Beneficiar si
 Operatorul serviciului delegat, avand calitatea de prestator, stabilit in urma procedurii de
atribuire;
 Pretul maxim al contractului – pret platibil Prestatorului de catre Beneficiar, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract, conform art. 13.1; pretul maxim al contractului este compus din pretul
maxim al serviciilor/lucrarilor de mentinere – intretinere si cel pentru iluminat festiv prestate;
 Amplasamentul lucrarii – locul unde Prestatorul executa lucrarea si presteaza activitatile de
asigurare a functionarii in regim de siguranta si continuitate a sistemului de iluminat public;
 Aria prestarii delimiteaza intreg teritoriul unde sunt furnizate serviciile delegate in cadrul
ariei de competenta teritoriala a Beneficiarului, respectiv orasul Busteni;
 Partile convin expres ca prin prezentul contract, prestatorului ii revine responsabilitatea
pentru prestarea serviciului de iluminat public in teritoriile din Aria prestarii;
 Serviciile/lucrarile prestate – serviciile/lucrarile de iluminat public prestate in baza
prezentului contract de delegare;
 Serviciul de iluminat public (Serv.i.p.) – activitatea de utilitate publica si de interes economic
si social general, aflata sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop
principal asigurarea iluminatului cailor de circulatie auto si pietonal si punerea in valoare din
punct de vedere arhitectural a cladirilor, parcurilor, monumentelor istorice sau religioase si a
statuilor;
 Sistem de Iluminat Public – S.I.P. – ansamblul tehnologic si functional, amplasat intr-o
dispunere logica in scopul realizarii unui mediu luminos, confortabil si/sau functional si/sau
estetic, capabil sa asigure desfasurarea in conditii optime a unei activitati, spectacol, sport,
circulatiei, a unui efect luminos estetic si altele din constructii, instalatii si echipamente
specifice, care cuprinde:
- Linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;
- Aparate de iluminat, console si accesorii;
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- Puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;
- Echipamente de comanda, automatizare si masurare;
- Fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamant, conductoare,
izolatoare, cleme, armaturi utilizate pentru iluminatul public;
 Instalatii si echipamente ale Sistemului de Iluminat public:
- Termenul general de “Instalatii si Echipamente”, - defineste partile componente necesare
pentru prestarea serviciului de iluminat public ce sunt amplasate pe domeniul public sau privat
al orasului Busteni. Instalatiile sunt compuse din:
 Instalatii existente – prezente in tabelele anexate, parte integranta din contract:
o Iluminat stradal – pietonal – iluminatul cailor de acces pietonal;
o Iluminatul stradal – rutier – iluminatul cailor de circulatie rutiera;
o Iluminat ararhitectural – iluminatul monumentelor de arta, istorice, de cult, al cladirilor
reprezentative, etc.;
o Iluminat decorativ – iluminatul zonelor verzi, a arborilor izolati, a unui steag, etc.;
o Iluminat festiv si de sarbatori – totalitatea instalatiilor electrice de iluminat care au scop
crearea unui mediu placut vizual prin ornarea, montarea, impodobirea unor obiective, parcuri,
strazi, piatete, arbori, etc., cu ocazia unor manifestari, sarbatori religioase sau nu;
 Sistem de distributie a energiei electrice – totalitatea instalatiilor detinute de un operator de
distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie ale
acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice,
conectate intre ele, cu tensiune de linie nominala pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii
energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile
proprii ale consumatorilor de energie electrica;
 Retea electrica de joasa tensiune destinata iluminatului public – ansamblul de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control si masura, instalatii de
legare la pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate de
iluminat si accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
 Sursa de lumina/lampa – obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual
vizibile, produse prin conversie de energie, si care este caracterizata printr-un ansamblu de
proprietati energetice, fotometrice si/sau mecanice;
 Lampi cu LED – corpurile de iluminat special adaptate pentru reducerea consumului de
energie electrica, care emit o lumina intr-o calitate asemanatoare cu a luminii halogene;
 Tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce
poate contine, dupa caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare, masura si
control, protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;
 A administra cuprinde si notiunea de a gestiona;
 Prestatii – reprezinta serviciile si lucrarile efectuate de prestator in scopul administrarii,
gestionarii, exploatarii, intretinerii infrastructurii sistemului de iluminat public;
 Lucrari de intretinere – ansamblul de operatii si lucrari executate priodic, preventiv sau
neprogramat in activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica
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corespunzatoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor, optimizarea duratei lor de viata si
asigurarea sigurantei si continuitatii in functionare.
 Lucrari de mentinere – schimbarea materialelor necesare bunei functionari in regim de
continuitate si performanta a instalatiilor si care nu tin de lucrari de intretinere. Asigurarea
nivelurilor de luminanta si iluminare cu respectarea clasificarii drumurilor in functie de grupa de
clasificare din care face parte fiecare cale rutiera/alee, parc, etc.
 Lucrari de inlocuire – totalitatea lucrarilor care sunt necesare datorita inlocuirii complete a
mijloacelor fixe ce compun sistemul de iluminat public proprietate a beneficiarului;
 Disfunctionalitatile reprezinta o avarie la patrimoniu (accident, vandalism, etc.)
 Autoritati de reglementare competente – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de utilitati publice, denumita in continuare A.N.R.S.C. si Autoritatea
Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E.;
 Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de opratiuni si activitati
executate pentru asigurarea continuitatii si calitatii serviciului de iluminat public in conditii
tehnico-economice si de siguranta corespunzatoare;
 Furnizarea srviciilor prestate – exercitarea tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor
obligatiilor operatorului (prestatorului), nascute din prezentul contract de prestari de servicii,
pentru a asigura continuitatea serviciului de iluminat public;
 Grad de asigurare in furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului necesar
utilizatorului, intr-un interval de timp;
 Indicatori de performanta garantati – parametrii ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevazute penalizari in
licenta sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;
 Indicatori de performanta generali – parametrii ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorilor si care
reprezinta conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute
penalizari in contractele de prestari servicii, in cazul nerealizarii lor;
 Licenata – actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest tip
de serviciu/lucrari;
 Forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si respectiv indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenmente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
 Zi – zi calendaristica; an – 365 de zile.
Art. 2.2 Interpretare
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Art. 2.2.1 In prezentul contract, cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include si forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permisiv de
context.
Art. 2.2.2 Termenul de “zi” ori “zile” sau orice referire la zile, reprezinta zile
calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.
Art. 2.3. Pe durata prezentului contract, beneficiarul, ca autoritate publica are obligatia
de a asigura linistita folosinta si exploatare de catre prestator a sistemului de iluminat public
din toate zonele pe care le gestioneaza.
Art.2.4. Pe durata prezentului contract, partile se obliga sa indeplineasca cu buna
credinta obligatiile asumate, sa nu intreprinda nici un act sau activitate in scopul prejudicierii
celeilalte parti, sa se informeze reciproc si sa coopereze in vederea obligatiilor asumate.
Capitolul 3. Obiectul contractului
Art. 3.1. Prezentul contract are ca obiect dreptul si obligatia acordata prestatorului de a
furniza serviciul de iluminat public, sub controlul orasului Busteni, reprezentat prin primarul
orasului Busteni, pe durata derularii contractului.
Prestatorul isi va asuma responsabilitatea de a furniza serviciul de iluminat public , de a
exploata, intretine si mentine sistemul de iluminat public, in limitele prevazute in prezentul
contract pe intregul teritoriu definit de aria prestarii pe durata prevazuta mai jos.
Art. 3.2. Beneficiarul are obligatia de a plati contravaloarea lucrarilor/serviciilor de
mentinere intretinere, lucrarilor/serviciilor de iluminat festiv, a sistemului de iluminat public,
efectuate de catre prestator in conformitate cu prevederile contractului.
Art. 3.3. Prestatiile si lucrarile asigurate de prestator sunt urmatoarele:
- Intretinerea si mentinerea in stare de functionare a elementelor apartinand sistemului de
iluminat public pentru asigurarea functionarii continue si optime a echipamentelor aferente
sistemului de iluminat public prin inlocuirea componentelor dictate de mentinerea parametrilor
lumino-tehnici la nivelul standardului EN 13201/2001 si a unui raport optim intre acest
parametrii si consumul de energie electrica.
- Repararea, montarea si demontarea instalatiei electrice de iluminat festiv proprietate a
beneficiarului, conectarea/deconectarea instalatiei de iluminat festiv.
- Nu fac obiectul contractului lucrarile de extindere a retelei de iluminat public, lucrarile de
modernizare/extindere a sistemului de utilitati publice (apa, termoficare, infrastructura rutiera,
etc.) care includ si lucrari de modernizare/extindere a sistemului de iluminat, lucrarile de
modernizare a sistemului de iluminat public care la data semnarii acestui contract se afla in
diferite stadii de proiectare sau executie si care au fost contractate de orasul Busteni anterior.
Serviciul de iluminat public este constituit din:
- Infrastructura de distributie a energiei electrice necesara furnizarii iluminatului public;
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- Sistemul de aprindere/stingere si automatizare a iluminatului public;
- Serviciul de Iluminat Public, asa cum este definit in Regulamentul de organizare si
functionare a Serviciului de Iluminat public din orasul Busteni, in conformitate cu Legea nr.
230/2006 si care este proprietate a orasului Busteni;
Art. 3.4. Aria prestarii poate fi extinsa sau micsorata printr-un act aditional intre parti, in
cazurile urmatoare:
a)In cazul crearii/adaugarii de noi zone de catre beneficiar
b)In cazul micsorarii: beneficiarul este angrenat in sistematizarea infrastructurii de utilitati
publice pentru anumite zone sau teritorii.
Capitolul 4. Durata contractului
Art. 4.1 Durata contractului este de …….. ani. Contractul este valabil incepand cu data
de……………….. si pana la data de…………………
Capitolul 5. Reprezentari. Garantii
Art. 5.1 Beneficiarul declara si garanteaza prestatorului ca are capacitatea de a incheia
prezentul contract.
Art. 5.2 Prestatorul declara beneficiarului ca are capacitatea necesara pentru a incheia
prezentul contract.
Art. 5.3 Beneficiarul declara si garanteaza prestatorului ca, la data semnarii prezentului
contract, iluminatul public din orasul Busteni reprezinta un serviciu public in administrarea
orasului Busteni.
Capitolul 6. Obligatiile si drepturile partilor contractante. Obligatiile prestatorului
Art 6.1. Sa furnizeze in mod permanent, continuu si constant serviciul de iluminat public,
la nivelele de calitate conforme cu oferta tehnica si in conformitate cu prevederile standardelor
de iluminat, cu eventualele modificari aparute pe perioada derularii contractului, sa adapteze
serviciile prestate la cerintele beneficiarului, respectand normele, standardele si alte acte
legislative in domeniu, in vigoare. Atributiile si obligatiile beneficiarului nu vor fi afectate de
nerealizarea obligatiilor operatorului de distributie a energiei electrice licentiat A.N.R.E.,
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord (SDEE Muntenia Nord), in ceea
ce priveste obligatia acestuia de a respecta prevederile “Standardului de Performanta pentru
serviciul de distributie a energiei electrice” aprobat prin Ordin A.N.R.E. nr. 11/2016, modificat
si completat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 49/2017.
Art. 6.1.1. Dupa intrarea in vigoare a contractului, prestatorul va efectua “Programul de
intretinere – mentinere a Infrastructurii sistemului de iluminat public” al orasului Busteni.
Programul va fi intocmit in conformitate cu caietul de sarcini si oferta tehnica.
Art. 6.1.2 Obligatiile generale ale prestatorului:
Art. 6.1.2.1 Prestatorul se obliga sa efectueze lucrarile de mentinere – intretinere in
conformitate cu “Programul de intretinere-mentinere a sistemului de iluminat public” (lucrari
programate, distincte de cele privind solutionarea sesizarilor/reclamatiilor) aprobat de
beneficiar.
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Art. 6.1.2.2 Prestatorul va prezenta pe toata durata contractului:
- “Programul de prestatii/lucrari de intretinere – mentinere a sistemului de iluminat public”
defalcat pe zile/luni/an.
- “Programul de montare, conectare/deconectare si demontare instalatii electrice de iluminat
festiv”
Lucrarile/prestatiile cuprinse in acestea vor fi executate numai dupa aprobarea lor de
catre beneficiar, fara sa mai fie nevoie de emiterea de comenzi (lunare, trimestriale, etc.).
Functie de prioritatile beneficiarului sau de alte cauze, aceste programe pot suferi
modificari.
Modificarile solicitate de catre prestator cat si motivatiile acestora vor fi supuse aprobarii
beneficiarului.
Din programul de prestatii/lucrari de mentinere – intretinere a sistemului de iluminat
public nu fac parte sesizarile/reclamatiile transmise de catre beneficiar sau utilizatorii
serviciului de iluminat public.
Prestatorul va executa activitatea de intretinere – mentinere si iluminat festiv si va
consemna activitatea prestata in situatiile de lucrari lunare pentru fiecare tip de activitate.
Situatiile de lucrari se vor intocmi pe baza fiselor de lucru zilnice. Fisele de lucru zilnice pentru
activitatea de mentinere – intretinere vor fi intocmite de catre prestator si vor fi distincte si vor fi
impartite astfel:
- Fise de lucru privind prestatiile/lucrarile pentru solutionarea reclamatiilor/sesizarilor;
- Fise de lucru privind prestatiile/lucrarile cuprinse in “Programul de intretinere – mentinere a
sistemului de iluminat public”.
Art. 6.1.2.3 Prestatorul va permite accesul personalului din partea beneficiarului
responsabil de executia contractului la toate documentele necesare pentru verificarea cantitatii
si calitatii prestatiei/lucrarii efectuate de catre prestator.
Art. 6.1.2.4 Prestatorul va anunta, in scris, beneficiarul de orice intrerupere a
prestatiilor/lucrarilor aferente contractului, cat si a modificarilor de personal, utilaje, etc. in cel
mult 12 ore de la aparitia ei, insotita de motivarea acesteia.
Art. 6.1.2.5 Prestatorul si beneficiarul isi vor descemna reprezentantii pentru a participa
la controlul lucrarilor si intocmirea/incheierea proceselor verbale de constatare.
Art. 6.1.2.6 Prestatorul va organiza si administra evidenta reclamatiilor/sesizarilor primite
de la beneficiar si utilizatorii serviciului de iluminat public in Registrul unic de reclamatii/sesizari
pe toata durata contractului.
Registrul unic de reclamatii/sesizari ca cuprinde minimum urmatoarele rubrici”:
- Numarul de inregistrare a reclamatiei/sesizarii
- Data primirii acesteia
- Data inregistrarii acesteia
- Numele persoanei fizice sau juridice care a reclamat/sesizat
- Numarul de telefon al persoanei
- Locatia defectului
- Tipul defectului
- Data interventiei pentru solutionare
- Modul de solutionare
- Motivul pentru care nu s-a solutionat
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- Numele persoanelor care au intervenit
- Observatii
Registrul unic de reclamatii/sesizari va fi tinut de catre prestator si in format digital si va fi
transmis prin e-mail zilnic beneficiarului.
Prestatorul are obligatia sa actioneze pentru solutionarea reclamatiilor/sesizarilor in
termen de maxim 24 de ore de la primire.
Un raport asupra reclamatiilor/sesizarilor primite, cat si modul de solutionare se va
transmite lunar de catre prestator beneficiarului odata cu situatia de lucrari lunara pentru
activitatea de mentinere – intretinere.
Art. 6.1.2.7 Prestatorul va intocmi situatii de lucrari lunare sau ori de cate ori este nevoie,
ale activitatii prestate, structurate pe categorii de lucrari pe care le va trimite spre verificare si
decontare beneficiarului pana in ziua a zecea a lunii urmatoare.
Art. 6.1.2.8 Pe toata durata contractului, prestatorul este singurul administrator al
serviciului de iluminat public, raspunzand integral pentru toate operatiile efectuate si pentru
procedeele de executie folosite, atunci cand acestea sunt efectuate de el sau in numele lui,
precum si toate actele justificative incheiate pe durata contractului in legatura cu sistemul de
iluminat public care au legatura cu obiectul prezentului contract.
Art. 6.1.2.9 Pe toata perioada contractului, prestatorul se obliga sa obtina si sa reactualizeze,
in conditiile legii, pe baza regulamentelor privind acordarea licentelor, licentele de operare
ANRE si ANRSC. Vor fi respectate prevederile Regulamentului privind acordarea licențelor în
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice din 11.07.2007
Art. 6.1.2.10 Pe toata perioada contractului, prestatorul se obliga sa furnizeze
beneficiarului, ANRSC, ANRE si a altor institutii abilitate informatiile solicitate si sa asigure
accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii, functionarii si dezvoltarii sistemului
de iluminat public.
Art. 6.1.2.11 Prestatorul va respecta si se va supune pe toata perioada desfasurarii
contractului, prevederilor din Regulamentul serviciului de iluminat public. Nerespectarea
acestor prevederi sau a modului de lucru prevazut in Regulament vor atrage sanctiuni din
partea beneficiarului.
Art. 6.1.2.12 La incetarea contractului de prestari de servicii din alte cauze decat prin
ajungere la termen sau datorata cazurilor de forta majora, prestatorul este obligat sa asigure
continuitatea prestarii activitatii in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de
catre beneficiar, respectiv inca un minim de 120 (o suta douazeci) de zile, in termenii financiari
ai prezentului contract.
Art. 6.1.2.13 Prestatorul se obliga sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la
locul de munca si respectarea normelor de protectie a muncii.
Art.6.1.2.14
Prestatorul se obliga sa predea la incheierea contractului toata
documentatia tehnico – economica referitoare la serviciul prestat si toate actele incheiate in
derularea prezentului contract.
Art. 6.1.2.15 In cazul in care prestatorul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei
unei cauze de natura sa produca la imposibilitatea realizarii activitatii ori serviciului public, va
8
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notifica in cel mult 48 de ore in scris beneficiarul in vederea luarii masurilor ce se impun pentru
asigurarea continuitatii serviciului sau activitatii.
Art. 6.1.2.16 Sa asigure personalul de specialitate necesar prestarii serviciului in conditii
de buna functionare si in siguranta a iluminatului public din raza teritorial – administrativa a
orasului Busteni.
Persoanele responsabile pentru buna indeplinire a contractului sunt:
Responsabil contract: ………………………………………..
Responsabil controlul calitatii: …………………………………………..
Responsabil tehnic cu executia: …………………………………………..
Art.6.1.2.17 Prestatorul va dispune de un dispecerat in orasul Busteni,
strada……………..
Art. 6.1.2.18 (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate,
utilajele, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti
sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si pentru daunele sau prejudiciile
aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre prestator din capitolul “Cheltuieli indirecte”.
(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta beneficiarului, ori de cate ori i se va cere,
politele dec asigurare pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de prestator, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate
din vina beneficiarului sau a angajatilor acestuia.
Art. 6.1.3 Obligatiile specifice prestatorului:
a) Sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele
legale;
b) Sa promoveze in continuare exploatarea eficienta a infrastructurii aferente sistemului de
iluminat public privita ca un intreg functional si considerata ca un patrimoniu din punct de
vedere juridic;
c) Sa asigure mentinerea in stare de functionare a sistemului de iluminat public, administrarea,
exploatarea si intretinerea cu respectarea prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in
vigoare;
d) Sa execute reparatiile necesare asupra intregului sistem de iluminat public, astfel incat
serviciul de iluminat public sa corespunda exigentelor impuse, conform programului intretinere
– mentinere aprobat de beneficiar;
e) Sa ia masuri in maxim 24 de ore de la primire pentru remedierea oricaror defectiuni,
deranjamente, reclamatii/sesizari sau avarii in functionarea sistemului de iluminat public si sa
limiteze durata nefunctionabilitatii iluminatului public.
In cazul in care acest lucru nu este posibil, prestatorul va motiva in scris, prin adresa motivele
si complexitatea lor si va solicita derogare din partea beneficiarului, propunand un termen de
solutionare definitiv a acestora de maxim 72 ore.
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f) Toate materialele folosite/utilizate in cadrul lucrarilor vor fi noi si vor indeplini conditiile de
calitate impuse prin documentatia de licitatie si oferta prezentata de prestator:
g) Sa asigure stocul lunar de materiale consumabile, materiale de constructii, alte materiale,
echipamente si piese de schimb aferente functionarii sistemului de iluminat public;
h) Materialele si echipamentele recuperate lunar ca urmare a lucrarilor efectuate se vor preda
pe baza unui proces verbal incheiat intre prestator si beneficiar, dupa cum urmeaza:
- Materialele electrice consumabile, piese de schimb, etc. se vor preda la Societatea
Comerciala care colecteaza deseuri materiale si aparate uzate. In acest caz, procesul verbal
se va semna si de reprezentantul societatii respective.
- Materialele electrice rezultate in urma lucrarilor de inlocuire – mijloace fixe care pot fi
reintegrate in sistemul de iluminat public (stalpi, corpuri, console, puncte de aprindere, etc.)
vor fi predate la magazia generala a Primarie.
i) Sa informeze beneficiarul in termen de 48 de ore in cazul in care este necesara
intreruperea partiala sau totala a functionarii instalatiilor pentru executarea
prestatiilor si/sau a lucrarilor;
i) Sa efectueze prestatiile si lucrarile datorate in cadrul prezentului contract, cu respectarea
tuturor normelor de securitate si protectie a muncii, securitate impotriva incendiilor;
j) Sa puna la dispozitia beneficiarului – la data de 10 a lunii urmatoare – documentatia
solicitata de acesta, impusa prin contract si in forma ceruta, in vederea decontarii periodice;
k) Sa raspunda corespunzator la solicitarile de verificare ale beneficiarului asupra sistemului
de iluminat ( conditii calitative si cantitative) si a retelei de distributie;
l) Sa mentina sistemul de iluminat public in functionare continua, cu respectarea indicatorilor
de performanta, prevazuti in Regulamentul Serviciului de iluminat public aprobat si cei
mentionati in oferta tehnica de catre beneficiar;
m)Sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din
culpa sa exclusiva, conform prevederilor legale;
n) Sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate a lucrarilor si serviciilor care fac
obiectul contractului in conformitate cu cerintele si destinatiile impuse de beneficiar si
reglementarile specifice in vigoare.
Art. 6.2 Drepturile prestatorului
Art 6.2.1 In conformitate cu prevederile art. 12 si art. 14, din Legea 123/2012 a energiei
electrice si gazelor naturale, prestatorul va exercita cu titlu gratuit dreptul de uz si servitute
asupra terenurilor si al bunurilor proprietatea publica si privata, apartinand orasului Busteni, in
conditiile legii, dupa cum urmeaza:
- Dreptul de uz pentru executarea lucrarilor privind prestarea serviciului de iluminat;
- Dreptul de servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea
sistemului de iluminat public;
- Dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol
persoane si bunuri;
- Dreptul de acces la utilitatile publice si la Sistemul Energetic National in conditiile impuse de
legislatia in vigoare.
Art. 6.2.2 Prestatorul are dreptul de a exploata in totalitate sau partial rezultatul lucrarilor
si de a presta servicii/lucrari de intretinere- mentinere, potrivit obiectivelor si standardelor de
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calitate stabilite de beneficiar, impuse de regulamentul serviciului de iluminat public si
indicatorilor de performanta asumati prin oferta tehnica de catre beneficiar.
Art. 6.2.3 Prestatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, in cazul de neplata a
serviciilor/lucrarilor efectuate in conformitate cu graficul de plati asumat de beneficiar.
Art. 6.3 Obligatiile beneficiarului
Art. 6.3.1 Beneficiarul se obliga sa asigure toate conditiile necesare pentru realizarea
lucrarilor/serviciilor.
Beneficiarul si prestatorul vor incheia pe toata durata contractului o conventie de
exploatare si de lucrari cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord (SDEE
Muntenia Nord) pentru accesul din punct de vedere functional la instalatiile electrice ale
sistemului de iluminat public.
La momentul desfasurarii procedurii de achizitie a contractului, beneficiarul a demarat
procedurile legale privind incheierea “Contractului de comodat privind utilizarea infrastructurii
sistemului de iluminat public din orasul Busteni” cu Societatea de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord (SDEE Muntenia Nord).
Dupa semnarea lui de catre cele doua parti, orasul Busteni (beneficiar) si Societatea
de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord (SDEE Muntenia Nord), se va incheia un act
aditional la contract, in care beneficiarul in baza prevederilor contractuale va transfera
prestatorului drepturile si obligatiile beneficiarului cuprinse in contractul de comodat.
Dupa incheierea actului aditional, prestatorul va reactualiza si supune aprobarii
“Programului de mentinere – intretinere a sistemului de iluminat public al orasului Busteni”.
Art. 6.3.2 Sa puna la dispozitia prestatorului toata documentatia privind sistemul de
iluminat public existent in cadrul autoritatii beneficiarului la data semnarii contractului.
Art. 6.3.3. Sa transmita prestatorului, pe toata durata contractului documentele de care
dispune, necesare indeplinirii obiectului contractului.
Art. 6.3.4 Sa incredinteze prestatorului lucrarile si prestatiile care fac obiectul acestui
contract.
Art. 6.3.5 Beneficiarul trebuie sa asigure asistenta si protectie pentru cazul unor
interventii, lucrari ce presupun exercitarea autoritatii publice.
Art. 6.3.6 Beneficiarul va asigura controlul prestatiei si lucrarilor conform capitoluli 8 din
contract.
Art. 6.3.7 Beneficiarul va efectua plata tuturor drepturilor cuvenite prestatorului in urma
prestatiilor/lucrarilor desfasurate conform contractului, in modalitatea convenita in acest
contract, in caz contrar prestatorul are dreptul de a aplica prevederile art. 14.3.
Art. 6.3.8
Beneficiarul isi rezerva un riguros drept de control asupra
prestatiilor/sesizarilor prestatorului, avand posibilitatea ca in momentul in care constata ca
aceste prestatii/lucrari sunt necorespunzatoare/neconforme in raport cu prevederile cuprinse in
clauzele tehnice si sa recurga la sanctiunile prevazute in contract ori cele stabilite prin lege.
Art. 6.3.9. Beneficiarul este obligat ca anterior unor lucrari edilitar-gospodaresti care ar
putea sa afecteze sistemul de iluminat public, executat de catre acesta sau de terti, altii decat
prestatorul (exceptand interventiile accidentale), sa consulte prestatorul si sa obtina avizul
consultativ in scris al acestuia, cu privire la efectul acestor lucrari asupra normalei exploatari
asupra sistemului de iluminat public’
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In cazul in care prestatorul isi exprima in scris dezacordul, justificat tehnic sau economic,
cu privire la executarea unei lucrai, dar beneficiarul aproba aproba executarea lucrarii
respective, beneficiarul va purta in mod exclusiv raspunderea pentru toate efectele unei
defectuase functionari a sistemului de iluminat, datorita efectuarii lucrarii respective fara
acordul prestatorului si va suporta costurile suplimentare ale exploatarii sistemului de iluminat
public, generate de efectuarea lucrarii.
Evaluarea consecintelor se va face de catre o comisie paritara de experti desemnati de
ambele parti.
Art. 6.3.10. Beneficiarul se obliga sa participe la receptia lucrarilor executate de prestator
in conformitate cu programul de intretinere-mentinere aprobat de beneficiar.
Art. 6.3.11. Beneficiarul se obliga sa verifice periodic urmatoarele:
a) Serviciile publice furnizate si nivelul de calitate al acestora;
b) Indeplinirea indicatorilor de performanta si aplicarea penalitatilor pentru neindeplinirea
acestora;
c) Mentinerea echilibrului contractual rezultat prin licitatie;
d) Asigurarea unor relatii echidistante si echilibrate intre prestator si utilizatori.
Art. 6.4. Drepturile beneficiarului
Art. 6.4.1. (1) Beneficiarul are dreptul de a stabili strategia privind intretinerea-mentinerea
sistemului de iluminat public;
(2) Beneficiarul isi pastreaza dreptul de a aproba, supraveghea si de a controla:
-Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de catre prestator si activitatile
desfasurate de acesta;
-Calitatea si eficienta serviciului corespunzator indicatorilor de performanta aprobati ai
sistemului de iluminat public;
-Modul de intretinere, exploatare, conservare si de mentinere in functie a sistemului de
iluminat public.
Art. 6.4.2. Beneficiarul are dreptul sa aplice clauzele sanctionarii in cazul in care
prestatorul nu respecta prevederile din contract, inclusiv prevederile din Regulamentul
serviciului de iluminat public si din Caietul de sarcini anexate la acesta, si nu asigura indicatorii
de performanta si de continuitate a serviciului aferent contractului.
Art. 6.4.3. Beneficiarul are dreptul sa invite prestatorul pentru discutii, in vederea
concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii serviciului de iluminat public.
Art. 6.4.4. Beneficiarul are dreptul sa verifice respectarea clauzelor de intretinere si
mentinere a bunurilor publice sau private aferente serviciului prestat de catre prestator in baza
prezentului contract.
Art. 6.4.5. Beneficiarul are dreptul de a realiza investitii proprii de interes comun in
domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de iluminat public si in corelatie cu
obiectul contractului.
Art. 6.4.6. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul in care este satisfacut interesul
public, sa verifice respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabila a
prestatorului si in conditiile prevazute in caietul de sarcini si in regulamentul serviciului de
iluminat public.
Art. 6.5. Limitele raspunderii prestatorului.
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Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru nerespectarea obligatiilor sale si/sau pentru
pagubele (de orice natura si ori care ar prejudiciul) rezultate din:
a) Fulgerarea (trasnetul) unuia din elementele instalatiei;
b) Vant cu viteza mai mare de 120 km/h;
c) Ceata (in ceea ce priveste nivelul de iluminare);
d) Intreruperea alimentarii de operatorul de distributie de energie electrica, din motive
independente de prestator;
e) Deteriorarea retelelor datorita pagubele rezultate din acte de vandalism, accidente rutiere
sau sustragere (furt) de componente sau echipamente ale sistemului de iluminat public.
Prestatorul va anunta in scris in acest caz autoritatile ce au competente legale de anchetare a
actelor de vandalism, accidentelor rutiere si sustragerea (furtul) de componente sau
echipamente ale sistemului de iluminat public;
f) Deficienta functionare a instalatiilor cauzate de o lucrare care nu intra in aria de aplicare a
acestui contract si in special datorita existentei unei alte retele de utilitati publice (apa, gaz,
termoficare, electricitate, telefonie, drumuri), precum si a cablurilor montate subteran sau la
constructia subsolurilor.
g) Intreruperea alimentarii cu energie electrica la cererea expresa a beneficiarului.
Art. 6.6. Administrarea patrimoniului public sau privat.
Art. 6.6.1. Pe toata perioada derularii contractului, prestatorul preia spre gestionare si
exploatare serviciul de iluminat public.
Art. 6.6.2. Prestatorul ia la cunostinta, prin semnarea prezentului contract, ca parti
comune din sistemul actual de iluminat public, respectiv din infrastructura sistemului sunt in
proprietatea operatorului de distributie de energie electrica din orasul Busteni – Societatea de
Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord (SDEE Muntenia Nord)
Art. 6.6.3. La momentul desfasurarii procedurii de achizitie a contractului de delegare a
serviciului de iluminat public, orasul Busteni a demarat procedurile legale privind incheierea
contractului de comodat privind utilizarea infrastructurii sistemului de iluminat public din orasul
Busteni cu operatorul de distributie a energiei electrice.
Dupa semnarea acestuia, beneficiarul va cesiona prestatorului drepturile si obligatiile sale ce
rezulta din contractul de comodat prin incheierea unui act aditional la contract.
Art. 6.6.4. Prestatorul are obligatia de a administa patrimoniul sistemului de iluminat
public in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 51/2006 actualizata si republicata) si
cu Regulamentul serviciului de iluminat public parte integranta din contract.
Art. 6.6.5. Bunurile proprietate publica din componenta sistemului de iluminat public sunt
supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct, extracontabil, in patrimoniul operatorului,
indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizare, forma de proprietate,
natura capitalului, ori tara de origine a operatorului.
Art. 6.6.6. Bunurile proprietate publica a orasului Busteni, afereante sistemului de
iluminat public, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societatilor comerciale infiintate de
autoritatile publice locale sau ca participare la constituirea unor societati comerciale cu capital
mixt si nu pot constitui garantii pentru creditele bancare contrctate de autoritatile administratiei
publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.
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Capitolul 7. Programul lucrarilor de intretinere - mentinere
Art. 7.1. In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract si in
conditiile enuntate in cuprinsul sau, beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului situatia
sistenului de iluminat public.
Art. 7.2. Pe baza auditului efectuat de prestator, a specificatiilor din caietul de sarcini si a
regulamentului serviciului de iluminat public, prestatorul va prezenta beneficiarului:
- Programul cu lucrarile de mentinere-intretinere planificate intocmit in conformitate cu oferta
depusa spre aprobare.
- Programul cu lucrarile de montare/demontare si conectare/deconectare a iluminatului festiv.
Orice modificare a acestor programe se va transmite spre aprobare beneficiarului.
Capitolul 8. Controlul si verificarea prestatiei
Art. 8.1. Controlul efectuat de beneficiar consta in:
- Verificarea in teren a prestatiei/lucrarii efectuate si transmise de prestator prin fise de lucru
zilnice;
- Verificarea reclamatiilor/sesizarilor solutionate de catre prestator;
- Inregistrarea restantelor si comunicarea lor prestatorului;
- Verificarea indeplinirii indicatorilor de performanta privind cantitatea si calitatea serviciului,
indicatori stabiliti in regulamentul de functionare si organizare a serviciului de iluminat public
din orasul Busteni;
- Respectarea indeplinirii celor doua programe specificate la art. 7.2.;
Art. 8.2. Beneficiarul va intocmi si prezenta lunar sau de cate ori este nevoie raportul de
control privind desfasurarea activitatii de mentinere – intretinere si de iluminat festiv a
serviciului de iluminat public, contrasemnat de catre prestator. In cazul in care prestatorul
refuza sa semneze raportul de control lunar, beneficiarul va face mentiunea aferenta in
cuprinsul raportului. Aceasta situatie intra sub incidenta Capitolului 21 – Incidente.
Art. 8.3. Responsabilii de contract, desemnati de catre Beneficiar pentru intocmirea
raportului de control privind desfasurarea activitatii de mentinere – intretinere si de iluminat
festiv a serviciului de iluminat public, precum si pentru verificarea si acceptarea situatiilor de
lucrari lunare, sunt :
………………….., sau …………………………. – inlocuitor.
Capitolul 9. Restante
Restante referitoare la Programul lucrarilor de mentinere – intretinere si Programul
lucrarilor de montare/demontare si conectare/deconectare a iluminatului festiv.
Art. 9.1. Se considera restante acele servicii/prestatii/lucrari prevazute in programul
lucrarilor de mentinere – intretinere si a Programului de montare/demontare si
conectare/deconectare a iluminatului festiv, lucrarile lunare care nu au fost executate in
aceasta perioada sau care au fost executate incomplet, cat si reclamatiile/sesizarile care nu au
fost solutionate in luna respectiva. Aceste restante sunt constatate si consemnate de catre
beneficiar in Raportul de control al lunii respective pentru tipul de activitate desfasurata de
prestator.
Art.9.2. Restantele vor fi trecute de drept in Programul lucrarilor de mentinere –
intretinere pana la recuperarea lor de catre prestator.
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Restantele privind Programul de montare/demontare si conectare/deconectare a
iluminatului festiv vor fi o prioritate pentru prestator pentru recuperarea acestora datorita
specificului activitatii iluminatului festiv ca perioada de timp determinata si bine stabilita de
functionare a acestuia.
Verificarea si consemnarea recuperarii restantelor cade in sarcina beneficiarului. Acestea se
vor face in prezenta prestatorului. Nerespectarea recuperarii restantelor atrage aplicarea art.
14.1.
Art. 9.3. Termenul de executie (unul sau mai multe termene partiale de executie) a
Programului lucrarilor de mentinere – intretinere vor putea fi prelungite, cu acordul
beneficiarului, fara a aduce atingere drepturilor cuvenite prestatorului si fara a fi obligat la
daune/penalitati, daca nerealizarea lor se datoreaza din cauze independente de prestator:
a) Aparitia unor avarii din motive independente de prestator, care necesita concentrarea cu
prioritate a personalului de executie pentru eliminarea lor si duce la amanarea lucrarilor
curente;
b) Aparitia unor reclamatii/sesizari care necesita solutionarea operativa si amanarea lucrarilor
prevazute in program;
c) Aparitia altor prioritati stabilite de beneficiar.
Capitolul 10. Reclamatii/sesizari
Art. 10.1. Reclamatiile/sesizarile sunt acele informatii aflate in posesia beneficiarului,
prestatorului sau a utilizatorilor serviciului de iluminat public (persoane fizice, juridice, etc.)
privind nefunctionabilitatea sistemului de iluminat public si transmise catre prestator in diferite
forme de comunicare. Prestatorul are obligatia de a inregistra in Registrul unic de
reclamatii/sesizari si sa le solutioneze in termenele contractuale. Serviciul de iluminat public
are ca scop asigurarea iluminatului cailor de circulatie auto si pietonale si sigurantei
utilizatorilor acestuia pe timpul noptii. Din acest motiv solutionarea reclamatiilor/sesizarilor va
reprezenta o prioritate a serviciului.
Art. 10.2 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a controla solutionarea
reclamatiilor/sesizarilor, stadiul realizarii lucrarilor de intretinere – mentinere si de iluminat
festiv, in conformitate cu Programul lucrarilor de mentinere – intretinere, iar orice intarziere
care afecteaza indeplinirea indicatorilor de performanta va atrage aplicarea corespunzatoare a
sactiunilor/penalitati/daune.
Capitolul 11. Garantia de buna executie a contractului
Art.11.1. Garantia de buna executie este in cuantum de 5% din pretul contractului fara
TVA, va fi valabila pe toata durata de derulare a contractului si se va constitui in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti, prin una din
urmatoarele modalitati ( se va incercui varianta aleasa):
a) Retineri succesive din plata cuvenita prin facturile partiale. In acest caz, contractantul are
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului.
Suma initiala care se depune in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa
alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA ‐ PRIMĂRIA BUŞTENI
Bulevardul Libertăţii nr. 91, Tel: +40/0244/322005 Fax: +40/0244/320752
http://www.orasul‐busteni.ro; e‐mail: uatobusteni@gmail.com

pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de
atribuire.
b) Scrisoare de garantie bancara.
c) Polita de asigurare
Art. 11.2. Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce
prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
Art. 11.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.
Art. 11.4. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, beneficiarul
are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au
fost respectate.
Art. 11.5. Beneficiarul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform H.G. nr.
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
a) 70% din valoarea garantiei de buna executie in termen de 14 zile de la data semnarii si
admiterii fara obiectiuni de catre beneficiar a procesului verbal de receptie la termonarea
lucrarilor de mentinere – intretinere si de iluminat festiv;
b) 30% din valoarea garantiei de buna executie in termen de 14 zile de la data semnarii si
admiterii fara obiectiuni de catre beneficiar a procesului verbal de receptie finala a lucrarilor de
mentinere – intretinere.
Art. 11.6. Pentru produsele furnizate de catre prestator, se va acorda garantia
producatorului, dar nu mai mica de 2 ani. Pentru lucrarile/prestatiile/serviciile privind activitatea
de mentinere – intretinere, garantia de buna executie va fi de 2 ani.
Capitolul 12. Termenul de executie a prestatiilor/lucrarilor
Art.12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe efectiv lucrarile de mentinere – intretinere
si de iluminat festiv in termen de 5 zile de la data semnarii contractului si a transmiterii de catre
beneficiar a Ordinului de incepere a lucrarilor de mentinere – intretinere si de iluminat festiv.
Art.12.2. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor/
prestatiilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele din contract. Partile
contractante au obligatia de a notifica in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor
atestati profesional in acest scop si anume responsabilii tehnici cu executia din partea
prestatorului si reprezentantii tehnici din partea beneficiarului. Prestatorul are obligatia de a
asigura accesul reprezentantilor beneficiarului la locul de munca, in ateliere, depozite si
oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
Art. 12.3. Materialele necesare lucrarilor de mentinere – intretinere si de iluminat festiv,
vor fi achizitionate de catre beneficiar, la solicitarea prestatorului si acestea trebuie sa fie noi si
de calitate. Materialele recuperate ca urmare a demontarii celor vechi, din sistemul de iluminat
public, se vor preda pe categorii, pe baza de proces verbal, orasului Busteni.
Art. 12.4. Prestatorul are obligatia de ca nu acoperi lucrarile efectuate si care devin
ascunse, fara aprobarea beneficiarului. Receptia acestui tip de lucrari se face in prezenta
prestatorului, ocazie cu care se va incheia si semna procesul verbal de lucrari ascunse.
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Prestatorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti ale lucrarilor efectuate, la
dispozitia beneficiarui si de a reface aceasta parte sau parti ale lucrarilor, in situatia in care nu
este conforma documentatiei tehnice aferente contractului.
In cazul in care se constata ca prestatiile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea
lor vor fi suportate de catre beneficiar, iar in caz contrar, de catre prestator.
Art. 12.5. Intarzierea si sistarea lucrarilor.
Art. 12.5.1. Fara a prejudicia dreptul sau, prestatorul are dreptul de a sista lucrarile sau
de a le diminua ritmul executiei daca beneficiarul nu respecta graficul de plata a lucrarilor
confirmate de acesta si in acest caz va notifica in scris acest fapt beneficiarului.
Art. 12.5.2. In cazul in care beneficiarul nu respecta graficul de plata a lucrarilor efectuate
si confirmate de acesta, prestatorul este indreptatit sa-I fixeze beneficiarului un termen pana la
care platile vor intra in normal (in grafic) si sa-l avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit va rezilia sau denunta contractul, in conditiile art. 17.1.1 si art.
17.1.2.
Capitolul 13. Pretul contractului si modalitati de plata
Art.13.1. Pretul contractului este de maxim…………………… lei, fara TVA.
Art.13.2. Preturile unitare ale operatiilor de intretinere – mentinere sunt in lei, fara TVA,
sunt preturile unitare din oferta financiara la prezentul contract.
Art. 13.3. Beneficiarul va plati lunar contravaloarea facturilor emise, in termen de pana la
30 de zile de la data primirii acestora si a acceptarii la plata a prestatiei lunare
Art. 13.4. Acceptarea la plata a prestatiei lunare, conform celor de mai sus, este
conditionata de prezentarea de catre prestator a situatiei de lucrari lunare, de semnarea de
catre prestator a raportului de control lunar intocmit de beneficiar cu sau fara obiectiuni, de
predarea materialelor recuperate si rezultate in urma prestatiei si confirmarea prin semnatura
de catre beneficiar a situatiei de lucrari.
Capitolul 14. Raspundere si penalitati.
Art. 14.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea
partii in culpa.
1) In cazul in care din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract in privinta prestatiilor/lucrarilor, atunci beneficiarul este indreptatit de a
percepe ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.1% din valoarea lucrarilor neexecutate, fara
TVA, conform graficului de executie (programul de lucrari de mentinere-intretinere, programul
de montare-demontare instalatii iluminat festiv), calculata pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua urmatoare termenului la care acestea trebuiau finalizate si pana la data
finalizarii acestora, inclusiv.
2) Pentru nerespectarea indicatorilor de performanta ai serviciului se aplica plata unei daune
in cuantum de 0,1% din valoarea maxima a contractului.
Art. 14.2. Prestatorul va plati orice penalitate/dauna prin deduceri din prima factura
introdusa la plata.
Art. 14.3. Prestatorul este indreptatit sa perceapa beneficiarului penalitati in suma
echivalenta cu o cota procentuala de 0.1% pe zi intarziere din valoarea lucrarilor neachitate,
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privind prestatiile efectuate si confirmate de beneficiar pentru fiecare luna (zi de intarziere)
dupa 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 13.4. alin (1).
Art. 14.4. Partile sunt de acord ca raspunderea pentru viciile ascunse ori viciile aparente,
revin prestatorului pentru prestatiile/serviciile executate de acesta. Acestea vor fi corectate de
prestator in regim de urgenta.
Capitolul 15. Forta majora.
Art. 15.1. (1) Partile sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea in totalitate
sau in parte a obligatiior ce decurg din acest contract, daca acesta este rezultatul actiunii fortei
majore.
Circumstantele de forta majora sunt acelea care pot aparea in decursul executarii
prezentului contract, in urma producerii unor evenimente extraordinare care nu pot fi luate in
considerare de parti la incheierea contractului si care sunt in mod rezonabil in afara vointei si
controlului partilor.
(2) Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti in
termen de 48 de ore de la aparitia acesteia, cu confirmarea scrisa a organului competent de la
locul producerii evenimentului de forta majora.
(3) Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator
de raspundere a acesteia, dar antreneaza obligatia partii care o invoca de a repara pagubele
cauzate partii contractante prin faptul necomunicarii.
Capitolul 16. Modificarea contractului.
Art. 16.1. Contractul poate fi modificat doar prin acordul partilor.
Capitolul 17. Rezilierea si incetarea contractului.
Art. 17.1. Beneficiarul poate de drept sa procedeze la rezilierea sau denuntarea
unilaterala a contractului daca:
a) Prestatorul a abandonat de maniera explicita contractul;
b) Prestatorul isi neglijeaza obligatiile contractuale in sensul ca in timp de 3 luni de la
semnarea contractului are restante mai mari de 25% din programele de prestatii (mentinereintretinere, iluminat festiv) aprobat de beneficiar;
c) Prestatorul a cesionat drepturile si obligatiile sale fara acordul beneficiarului.
Art. 17.1.1. Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul in cazul in care prestatorul este
declarat in stare de incetare de plati, intra in lichidare judiciara.
Art. 17.2. Notificarea de reziliere sau denuntare a contractului pentru motivele mentionate
la art. 17.1. se comunica in scris celeilalte parti, cu cel putin 30 de zile anterior datei de
reziliere solicitate.
Totodata prestatorul este obligat sa predea beneficiarului bunurile si resursele convenite
impreuna de ambele parti, conform prevederilor contractuale.
Art. 17.3. In eventualitatea in care beneficiarul va decide incetarea unilaterala (denuntare
unilaterala) a acestui contract in alte situatii decat cele reglementate si in absentei vinei
prestatorului, beneficiarul va trebui sa notifice in mod expres prestatorului in termen de 30 de
zile inainte de incetarea efectiva a contractului.
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Art. 17.4. Partile convin ca prezentul contract mai poate inceta la expirarea termenului
pentru care a fost incheiat, daca partile nu prevad prelungirea printr-un act aditional la
prezentul contract.
Art. 17.5. in cazul in care contractul este reziliat sau inceteaza conform acestui capitol,
beneficiarul va plati prestatorului contravaloarea tuturor prestatiilor efectuate pana la acea
data, pe baza situatiilor de lucrari si/sau altor documente justificative.
Capitolul 18. Despagubiri.
Art. 18.1. Atunci cand prezentul contract nu prevede altfel, partea in culpa datoreaza
celelalte parti despagubiri conform dispozitiilor Codului Civil pentru prejudiciile aduse prin
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obigatiilor sale.
De asemenea, vor fi datorate despagubiri si cand una din parti, in mod culpabil
ingreuneaza executarea obligatiilor de catre cealalta parte. Cuantumul despagubirilor va fi
stabilit de o comisie paritara constituita din experti desemnati de ambele parti.
In cazul neinsusirii rezultatului expertizei de catre parti sau de oricare dintre acestea,
partile convin ca litigiul sa fie solutionat conform Cpitolului 20 din contract.
Capitolul 19. Protectia patrimoniului cultural si national
Art. 19.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau oricare alte vestigii sau
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul prestatiilor sunt considerate, in
relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a beneficiarului, in conditiile legii.
Art. 19.2. Prestatorul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru muncitorii
sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la art.
19.1., iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta beneficiarului
despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la beneficiar privind
indepartarea acestora.
Daca din cauza unor astfel de dispozitii prestatorul sufera intarzieri, atunci prin consultare,
partile vor stabili:
a) Orice prelungire a duratei de executie la care prestatorul are dreptul, cu acordul
prestatorului;
b) Totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
Art. 19.3. Beneficiarul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la art. 19.1., de a instiinta in acest sens organele de Politie si Comisia
Monumentelor Istorice.
Capitolul 20. Litigii. Legea aplicabila.
Art. 20.1. Partile contractante se angajeaza sa rezolve orice litigiu ivit intre ele pe cale
amiabila si sa nu se adreseze justitiei, fara a fi incercat in prealabil o conciliere directa.
Art. 20.2. In caz de litigiu, competenta pentru solutionare apartine instantelor de la sediul
beneficiarului.
Art. 20.3. Prezentul contract este supus legislatiei romane si poate fi modificat in cazul
aparitiei unor noi acte normative in domeniu.
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Capitolul 21. Incidente
Art. 21.1. Se considera incidente urmatoarele cazuri:
a) Refuzul prestatorului de a semna raportul de control lunar intocmit de beneficiar pentru
prestatiile/lucrarile efectuate de prestator in acea perioada de timp;
b) Refuzul reprezentantului prestatorului de a semna procesul verbal de control al
reprezentantului beneficiarului.
c) Refuzul prestatorului de a pune la dispozitia beneficiarului toate actele justificative care au
legatura directa cu obiectul contractului si a prestatiilor/lucrarilor efectuate.
d) Refuzul prestatorului sau obstructionarea beneficiarului in a permite celui din urma de a
efectua actul de control conform prevederilor contractuale si legale.
Capitolul 22. Confidentialitate
Art. 22.1 Partile sunt de acord ca datele ce privesc – direct ori indirect – executarea
obligatiunilor asumate prin prezentul contract vor avea un regim transparent.
Art. 22.2. Partile vor desemna un reprezentant unic din partea beneficiarului care va
putea tine legatura cu mediile de informare in legatura cu contractul si mediatizarea unor
pasaje ca raspuns la solicitarile utilizatorilor.
Capitolul 23. Documentele contractului
Art. 23.1. Fac parte integranta din prezentul contract urmatoarele:
- Oferta financiara;
- Oferta tehnica;
- Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului
- Protocolul de predare – primire a sistemului de iluminat public
Art. 23.2. Toate documentele contractului si corespondenta dintre parti se intocmesc in
limba romana.
Art. 23. 3. In caz de discrepante sau ambiguitati intre prevederile articolelor din contract
si a documentelor precizate al art. 23.1. vor avea prioritate prevederile din prezentul contract.
Capitolul 24. Prevederile finale
Art. 24.1. Contractul incheiat de parti se poate modifica doar prin act aditional.
Art. 24.2. Contractul incheiat intre parti se modifica si/sau completeaza de comun acord
daca printr-un act normativ (lege, OG, OUG, HG, reglementari ANRE sau ANRSC) se
modifica/completeaza prevederile prezentului contract, partile avand obligatia preluarii,
modificarii, completarii intr-un act aditional la contract.
Art. 24.3. Toate modificarile, dispozitiile, facturile de plata, procesele verbale,
documentele justificative, etc. intre parti vor fi transmise in mod oficial prin Registratura
Primariei orasului Busteni.
Art. 24.4. Orice schimbare de adresa sau personal responsabil cu derularea si executia
prezentului contract va fi comunicata in mod oficial celeilalte parti in termen de cel mult 7 zile
de la schimbare.
Art. 24.5. Prezentul contract contine ……. pagini si a fost intocmit in 3 exemplare, doua
pentru beneficiar si unul pentru prestator si intra in vigoare la data de …………….
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Beneficiar,
………………………

Prestator,
…………………….

Primar,
……………………….

Administrator,
…………………….

Secretar general oras

Director Executiv,
Directia Financiar – Contabilitate
……………………………
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Orasul Busteni, Jud. Prahova
BORDEROU PRETURI UNITARE
Anexa 2 CS
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Denumire operatii de intretinere-mentinere
Inlocuire Aparat de iluminat stradal complet echipat cu lampa vapori de sodiu 70W
Inlocuire Aparat de iluminat stradal complet echipat cu lampa vapori de sodiu 100W
Inlocuire Aparat de iluminat stradal complet echipat cu lampa vapori de sodiu 150W
Inlocuire Aparat de iluminat stradal complet echipat cu lampa vapori de sodiu 250W
Inlocuire Aparat de iluminat stradal complet echipat cu lampa vapori de sodiu 400W
Inlocuire Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 35-45W 120lm/W 2700 - 4000K
Inlocuire Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 80-90W 120lm/W 2700 - 4000K
Inlocuire Aparat de iluminat ornamental echipat cu lampa vapori de sodiu 150W
Inlocuire Aparat de iluminat ornamental tronconic tehnologie LED cu putere 50-60W 4000K
Inlocuire Aparat de iluminat tip lampadar echipat cu lampa vapori de sodiu 70W
Inlocuire Aparat de iluminat tip glob echipat cu bec LED E27 20-30W 2700-4000K
Inlocuire Proiector asimetric IP65 halogenuri metalice 250W
Inlocuire Proiector asimetric IP65 sodiu 150W
Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 35-45W 120lm/W 2700 - 4000K
Montare Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 80-90W 120lm/W 2700 - 4000K
Montare Proiector IP65 LED 50-80W
Inlocuire Lampa cu vapori de sodiu 70w
Inlocuire Lampa cu vapori de sodiu 100W
Inlocuire Lampa cu vapori de sodiu 150W
Inlocuire Lampa cu vapori de sodiu 250W
Inlocuire Lampa cu vapori de sodiu 400W
Inlocuire Lampa cu halogenuri metalice LHMT 250W
Inlocuire Bec LED E27 20-30W 2700-3500K
Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 70W
Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 100W
Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 150W
Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 250W
Inlocuire Balast pentru lampa cu vapori de sodiu de 400W
Inlocuire Balast pentru lampa cu halogenuri metalice de 250W
Inlocuire igniter pentru aparat de iluminat public SN 57 – SN 58
Inlocuire dulie ceramica E27
Inlocuire dulie ceramica E40

UM
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Cantitate Pret unitar
Valoare
lei
fara
TVA
lei
fara TVA
totala
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Inlocuire Stalp iluminat ornamental 6m (fara aparat iluminat)
Inlocuire Stalp iluminat metalic conic 9m (fara aparat iluminat)
Inlocuire Stalp iluminat metalic conic 6m (fara aparat iluminat)
Inlocuire Stalp iluminat metalic conic 4m (fara aparat iluminat)
Inlocuire Stalp iluminat ornamental cu 3 locuri lampa (fara aparat iluminat)
Inlocuire Stalp iluminat ornamental cu 1 loc lampa (fara aparat iluminat)
Montare Stalp iluminat metalic conic 9m (fara aparat iluminat)
Montare Stalp iluminat metalic conic 6m (fara aparat iluminat)
Inlocuire Consola de iluminat OlZn 1 ½” L=1m -1,5 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton
Inlocuire Consola de iluminat OlZn 1 ½” L=1,5m -2 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton
Inlocuire Consola de iluminat 1 brat Ф60mm L=1m -1,5 m - fixare in varful stalpului metalic

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Inlocuire Consola de iluminat 2 brate 180º Ф60mm L=1m -1,5 m - fixare in varful stalpului metalic

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Montare Consola de iluminat OlZn 1 ½” L=1m -1,5 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton
Montare Consola de iluminat OlZn 1 ½” L=1,5m -2 m - inclusiv bratari fixare pe stalp din beton
Montare Consola de iluminat 1 brat Ф60mm L=1m -1,5 m - fixare in varful stalpului metalic
Inlocuire Siguranta monopolara LF25 - 63A inclusiv soclu
Inlocuire Siguranta (MPR) cu mare putere de rupere de 400V-16-35A
Inlocuire Siguranta (MPR) cu mare putere de rupere de 400V-40-80A
Inlocuire Siguranta (MPR) cu mare putere de rupere de 400V-100-160A
Inlocuire siguranta automata tip 1p 230V/400v/10-25A
Inlocuire siguranta automata tip 1p 230V/400v/32-63A
Inlocuire siguranta automata tip 2p 230V/400v/10-25A
Inlocuire siguranta automata tip 2p 230V/400v/32-63A
Inlocuire siguranta automata tip 3p 230V/400v/10-25A
Inlocuiresiguranta automata tip 3p 230V/400v/32-63A
Inlocuire siguranta automata tip 3p 230V/400v/63-100A
Inlocuire Contactor automat 10-25A
Inlocuire Contactor automat 32-63A
Inlocuire Ceas programator digital pentru punct aprindere
Inlocuire Senzor crepuscular pentru punct aprindere
Inlocuire Cheie comanda 3 pozitii pentru punct aprindere
Inlocuire Clema derivatie cu dinti CDD 15 IL
Inlocuire Clema derivatie cu dinti CDD 45
Inlocuire Clema derivatie cu dinti CDD 90
Inlocuire Clema legatura electrica CLE 50-70mm cu 3 suruburi
Inlocuire Clema legatura electrica CLE 35-50 mm cu 2 suruburi
Montare Clema derivatie cu dinti CDD 15 IL
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Montare Clema derivatie cu dinti CDD 45
Inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SE10-SE11
Inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SE4-SE6
Inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SC 10002-10005
Inlocuire Bratara de fixare cu suport fix pe stalp tip SC 10001
Inlocuire Clema universala intindere bransament CUIBM
Inlocuire Clema universala intindere bransament CUIBT
Inlocuire Intinzator retea IR 750
Inlocuire Prelungitor retea P750
Inlocuire CLAMI 35-50
Inlocuire Armatura ASA300
Inlocuire Fascicul de conductoare izolate torsadate - TYIR 50 OL-AL 3x16
Inlocuire Fascicul de conductoare izolate torsadate - TYIR 50 OL-AL 3x25
Inlocuire Fascicul de conductoare izolate torsadate - TYIR 50 OL-AL 3x35
Inlocuire Fascicul de conductoare izolate torsadate TYIR 16+25
Inlocuire Fascicul de conductoare izolate torsadate TYIR 3x16+25
Inlocuire Cablu tip ACYABY 4x16 mmp
Inlocuire Cablu tip ACYABY 3x 25+16 mmp
Inlocuire Cablu tip ACYABY 3x35+16 mmp
Montare Cablu tip ACYABY 4x16 mmp
Montare Cablu tip ACYABY 3x 25+16 mmp
Montare Cablu tip ACYABY 3x35+16 mmp
Inlocuire Cablu MYYM 3x2.5mmp
Inlocuire Cablu MYYM 3x1.5mmp
Inlocuire Cablu tip CYY 3x1,5 mmp
Inlocuire Cablu tip CYY 3x2,5 mmp
Montare Cablu tip CYY 3x1,5 mmp
Montare Cablu tip CYY 3x2,5 mmp
Montare Manson de legatura din rasini sintetice pentru cabluri subterane de 1KV din aluminiu cu izolatie din PVC
16÷35 mmp
Montare Capat terminal pentru cabluri subterane de 1KV din aluminiu cu izolatie din PVC 16÷35 mmp
MontarePapuc Al 16-35
Inlocuire Cutie de trecere retea LEA - LES echipata cu siguranta automata 3P 16-32A
Montare Cutie de trecere retea LEA - LES echipata cu siguranta automata 3P 16-32A
Montare Teava din PVC-G 110mm
Montare Tub corugat 63mm
Montare Priza de legare la pamant pentru stalp metalic
Taierea betonului
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Spargerea betonului
Sapatura manuala
Refacere suprafata beton
Taiere de corectie a arborilor - pentru protejarea retelelor electrice aeriene pentru iluminat public
Platforma ridicatoare cu brat telescopic tip 12m (pentru alte operatiuni in afara celor prezentate mai sus)
Autolaborator PRAM pentru identificare defect
Aparat de iluminat stradal tehnologie LED cu putere 50-60W
Curatare aparat iluminat, verificare componente si coloane electrice
Curatare cutie distributie/punct aprindere, verificare componente si coloane
Refacere inscriptionari cutie distributie/punct aprindere
Verificare si masurare instalatie de legare la pamant cutie distributie/punct aprindere/stalp
Verificare trasee linii electrice aeriene
Indreptare stalp metalic/ reglare din placa de baza
Repozitionare/indreptare consola iluminat L<2m
Refacere legaturi electrice/contacte imperfecte cleme electrice la retea
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TOTAL intretinere-mentinere SIP / luna
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Denumire operatii de montare/demontare iluminat ornamental festiv
Ornament luminos tip figurina montat pe stalp de metal sau beton
Ornament luminos tip traversare banner/ panou montat pe cablu de otel perpendicular pe axul strazii sau paralel cu
strada
Ornament luminos tip traversare turturi/ perdea/ bagheta luminoasa montat pe cablu de otel perpendicular pe axul
strazii sau paralel cu strada
Ornament luminos tip banner/ panou montat pe fatada cladirilor
Ornament luminos tip turturi/ perdea/ bagheta luminoasa montat pe fatada cladirilor
Ornamente luminoase montate pe brad sarbatori - diferite forme si dimensiuni (globuri, stelute, fulgi etc)
Ornamente luminoase montate pe brad sarbatori -sir luminos<20m
Ghirlanda cu dulii E27 si becuri L<20m montata pe brad sarbatori
Cutie de conexiuni pentru comanda lumini brad sarbatori la sol
Ornamente luminoase montate pe arbori - sir luminos
Ornamente luminoase montate pe arbori - diferite forme si dimensiuni (globuri, stelute, fulgi etc)
Ornamente luminoase bidimensionale montate la sol
Ornamente luminoase tridimensionale montate la sol
Cablu de otel pentru traversari montare ornamente diametrul <6 mm inclusiv material
Cablu de alimentare tip MYYM pentru alimentare ornament luminos inclusiv material
Alimentator pentru ornament luminos inclusiv material
Stecher pentru alimentare ornament luminos inclusiv material
Reparat Ornamente luminoase tip banner/ panou
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Reparat Ornamente luminoase tip turturi/ perdea/ bagheta luminoasa
Incercare si verificare ornamente luminoase

TOTAL montare/demontare iluminat ornamental festiv Sarbatori Iarna
TOTAL montare/demontare iluminat ornamental festiv Paste
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