
  ANEXA NR.2 LA HCL NR.28 DIN 30.07.2020

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

INTRETINERE ILUMINAT PUBLIC COMUNA BALTATESTI

NR.  ___________DIN ______________

1. Părţile contractante,
Art. 1. In temeiul Legii 98/2016 , privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata  cu modificari si 
completari, ale Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, ale Legii 230/2006 privind serviciul de iluminat public si a legislatiei tertiare 
aferente,  s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii între:
            COMUNA BALTATESTI, cu sediul in Judetul Neamt, Comuna Baltatesti, sat Baltatesti, 
tel.0233244006, fax.0233244025, email primariabaltatesti@yahoo.com/office@primariabaltatesti.ro ,  
cod fiscal nr. 2614120 cont curent  RO62TREZ24A700600200109X  deschis la Trezoreria  Targu 
Neamt , legal reprezentata prin Primar, dna ACOZMEI EMILIA,  in calitate de ACHIZITOR pe de o 
parte,
şi
            _______________________,  cu sediul  in str.  …..,  …………, jud.  …………., cod postal
………….., tel. ………………………, email  .................  inregistrată la Oficiul Registrului Comer uluiț
Neam  nr.  ..............,  CUI  .................,  cont  trezorerie   ................  deschis  la  Trezoreria  .............ț ,
reprezentată de dl. ……………., administrator,  in calitate de PRESTATOR , pe de altă parte.

2. Definitii 
2.1 – In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si prestator – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului  - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tututror obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii – activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse – echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa 
/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile 
prestate  conform contractului.;
f. forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea 
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, inundatii sau arice 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 ce costisitoare 
executarea obligatiilor uneia dintre parti.
g. zi – zi calendaristica: an – 365 zile
h. Intretinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in activitatea de

exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a diferitelor subansambluri ale
instalatiilor;  sau întreţinere -  ansamblul  activitãţilor  de menţinere în funcţiune a sistemului  de iluminat
public la parametrii luminotehnici normaţi, care se realizeazã atât cu înlocuirea de componente, cât şi fãrã
înlocuirea acestora;

i. Sistemul de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de
trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalaţii de legare la pamant,
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console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda,
automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public

3.Interpretare
3.1 – In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 – Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4.Obiectul  principal al contractului
  4.1 – Activitati de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public din comuna Baltatesti, jud.
Neamt
          Activitati de intretinere si reparatii a Sistemului de Iluminat Public Stradal (ansamblul format din
puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau
aeriene,  fundatii,  elemente  de  sustinere  a  linilor,  instalatii  de  legare  la  pamant,  console,  corpuri  de
iluminat, accesorii conductoare, izolatoare, cleme, armature, echipamente de comanda, automatizare si
masurare utilizate pentru iluminatul public - Legea 230 /  07.06.2006 art.2, alin. 2),  asa cum sunt ele
definite la art.2.1, lit.h) din prezentul contract si in regulamentul serviciului aprobat prin  HCL nr. 28 /
26.05.2010.
4.2. – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
4.3 – Interventiile se fac exclusiv la solicitarea Achizitorului, in baza unei comenzi scrise si a instiintarii
de avarie transmise Prestatorului cu minim 48h inainte de data la care se doreste interventia. 
5.Pretul contractului
5.1 – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, pe intreaga
durata prevazuta la art.6.1, este de ………………………. lei fara T.V.A la care se adauga T.V.A. in

valoare de …………… lei,  pentru activitatile prevazute la art.4.1.
6.Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 365 zile , incepand de la data semnarii contractului.
7.Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului incepe la data semnarii contractului.
8.Aria teritoriala in care vor fi prestate serviciile
8.1. -Aria teritoriala in care vor fi prestate serviciile este raza comunei BĂLŢĂTEŞTI, jud. NEAMT cu
satele apartinatoare: Bǎl ǎteşti, Valea Arini, Valea Seacǎț  

9.Documentele contractului
9.1 – Documentele contractului sunt: 
- Anexa 1 – preturile unitare(materiale, consumabile)
- Anexa 2 – tarife manopera si utilaj lucru la inaltime  

-  Anexa 3 – model de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

-  Anexa 4 - model de instiintare de avarie

-  Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului

-  Regulamentul serviciului

-  Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-
teritoriale, aferente serviciului;
-  Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor apartinand sistemului de iluminat public

2



-  Indicatori tehnici - principalele caracteristici tehnice ale elementelor componente aferente sistemului de
iluminat public 

10.Obligatiile principale ale prestatorului
10.1 – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute la art. 4.1 la standardele si / sau performantele
stabilite de legislatia in vigoare, precum si prin caietul de sarcini si regulamentul serviciului, anexe la
prezentul contract.

10.2 - Prestatorul se obliga sa despăgubească Achizitorul impotriva oricăror:

       i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete,  nume,  mărci  înregistrate  etc.),  legate  de echipamentele,  materialele,  instalaţiile  sau utilajele
folosite pentru sau în legatura cu produsele achiziţionate ;

       ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11.Obligatiile principale ale achizitorului
11.1 – Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate, in termenul de maxim 10 zile.
11.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul pentru serviciile prestate, in baza facturii emise de catre 
prestator in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii fiscale de catre achizitor. 
11.3 – Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 5 zile de la expirarea perioadei prevazute la 
Art. 10.2, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce Achizitorul onoreaza factura, 
Prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

12.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 – In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul  contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu 0.01%/ zi din pretul contractului 
12.2 – In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la exprimarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 
0.01%/zi din plata neefectuata.
12.3 – Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea de 
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia acordata lucrarilor
13.1 – Prestatorul va asigura o garantie de 12 luni la serviciile prestate, grantie care curge de la data
procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor.
14. Alte responsabilitati ale prestatorului
14.1. – (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalism si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat .
(2) Prestatorul  se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si 
pentru contract, in masura in care  necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.
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14.2  - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit 
pe toata durata contractului.

15.Alte responsabilitati ale achizitorului
15.1. – Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le cere si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16. Receptie si verificari
16.1 – Achizitorul are dreptul de  a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din prezentul contract.
16.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti 
pentru acest scop.

17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1 – (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de incepere a prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care prestatorul  sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
17.2 – (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 
termen care se calculeza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, care nu se datoreaza prestatorului; sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre 
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord perioada de prestare si vor semna un act 
aditional.
17.3. – Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta  graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorul. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin 
act aditional.
17.4 – In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penaliatti prestatorului.

18.Ajustarea pretului contractului
18.1 – Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului  sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara anexata la contract.
18.2 – Pretul contractului nu se ajusteaza.

19. Amendamente
19.1 – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

20.Subcontractanti 
20.1 – Nu este cazul

21.Cesiunea
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21.1 – Cesiunea sau novatia contractului de delegare a gestiunii este posibila numai in cazul divizarii, 
fuzionarii ori infiintarii unor filiale a operatorului, cu respectarea conditiilor contractuale initiale si cu 
aprobarea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.

22.Forta majora
22.1.- Forta majora este constatata de  o autoritate competenta
22.2. – Forta majora exonereaza partile contractuale de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul  
contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
22.3 – Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
22.4 – Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod  complet producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor.
22.5. – Daca forta mjora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada  mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23.Solutionarea litigiilor
23.1. – Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile  pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului.
23.2 – Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuala, disputa se va solutiona de catre instantele judecatoresti de pe 
raza judetului unde isi are sediul Achizitorul.

22.Limba care guverneaza contractul
22.1 – Limba care guverneza contractul este limba romana.
23.Comunicari
23.1. – (1)Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa 
in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
23.2 – Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

24.Legea aplicabila contractului
24.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract, astazi  ………..,  in 2 (doua) exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte, ambele cu aceeasi valoare juridica.

                       Achizitor ,                                                                                     Prestator,
              COMUNA BALTATESTI                                                 SC ………………………………….. 
               Primar, Acozmei Emilia                                                  administrator, ……………………… 
                                        
              Sef birou contabilitate,  

Consilier juridic,
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             Intocmit, 

             

            

6


