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MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI     Fax: 0265-446312 
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                                         www.primariatarnaveni.ro  

 
 

 
CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE  

A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC  
DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 

 
 

CAPITOLUL 1 
 
 Preambul 
 1. Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei 
publice locale în calitate de Concedent transferă unui operator toate sarcinile şi responsabilităţilie 
privind furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi administrarea şi 
exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, pe baza unui contract, denumit în 
continuare contract de delegare a gestiunii. 
 2. Contractul prin intermediul căruia Concesionarul, in calitate de operator primeşte 
dreptul de a exploata lucrările/serviciile, preluând astfel si riscurile aferente exploatării acestora, 
este considerat a fi contract de concesiune de lucrări/servicii. 
 
 Art. 1. Părţile contractante 
 
 În temeiul Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală – A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 230/2006 a 
serviciului de iluminat public, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 337/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare şi H.G. 71/2007, s-a încheiat prezentul contract de concesiune, între: 
  

Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, str. P-ţa Primăriei, nr. 7, jud. Mureş, tel. 

0265/443400, fax 0265/446342, reprezentat legal de Primar – jrs. MEGHEŞAN NICOLAE 

SORIN, în calitate de concedent, pe de o parte,  

şi 
 S.C. …………….. , cu sediul în …………………………., telefon/fax …………….., 
CUI………………, cont .................................., deschis la Trezoreria .........:::., reprezentat 
prin…………………, având funcţia de ……………….., în calitate de concesionar, pe de altă 
parte. 
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CAPITOLUL II 
Obiectul contractului 
 
 Art. 2. Obiectul contractului îl constituie Delegarea gestiunii serviciului de iluminat 
public din Municipiul Târnăveni (SIP) prin contract de concesiune, constând în actitivăţile de 
operare propriu-zisă, gestiune, administrare, exploatare, întreţinere-menţinere, precum şi 
activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului 
de iluminat public, în conformitate cu obiectivele concedentului. 
 
 Art. 3. Obiectivele concedentului sunt: 
 a) modernizarea, extinderea, gestionarea modernă, optimizarea consumurilor energetice şi 
eficientizarea SIP, cu respectarea standardelor din Regulamentul serviciului de iluminat public 
din municipiul Târnăveni, elaborarea, avizarea şi aprobarea în condiţiile legii a proiectului tehnic 
cu detalii de execuţie, executarea tuturor lucrărilor de investiţii asumate prin oferta depusă anexă 
la prezentul contract, recepţionarea secvenţială a lucrărilor potrivit graficului de lucrări propus; 
 b) întreţinerea şi menţinerea (asigurarea permanenţei în funcţionare) a echipamentelor 
aferente sistemului de iluminat public prin proiectarea şi implementarea unui management 
modern de organizare şi funcţionare a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Târnăveni şi 
a obţinerii unui raport optim între aceşti parametri şi consumul de energie electrică; 
 c) gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică aferentă iluminatului public 
din SIP din municipiul Târnăveni; 
 d) programarea şi finanţarea lucrărilor de investiţii asumate prin oferta depusă, aferente 
reabilitării, modernizării, extinderii, optimizării consumurilor energetice şi eficientizării SIP. 
 
 Art. 4. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele 
categorii de bunuri: 
 a) bunuri de retur, reprezentate de SIP preluat initial de concesionar pe baza de proces 
verbal de primire – predare de la concedent sau elemente ale acestuia si bunurile rezultate în 
urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini în conditiile în care concedentul îşi respectă 
obligatiile fată de concesionar. Bunurile respective se returnează integral la expirarea 
contractului de concesiune concedentului. 
 b) bunuri de preluare, reprezentând bunurile care aparţin concesionarului utilizate de 
acesta pe durata concesiunii şi care prin înţelegerea între părţi la încetarea contractului pot reveni 
concedentului, în cazul în care acesta îşi manifestă intenţia de a le prelua, în schimbul plăţii unei 
compensaţii, de regulă egală cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor respective; 
 c) bunuri proprii, reprezentând bunurile care aparţin concesionarului, utilizate de acesta 
pe durata concesiunii şi care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea 
acestuia. 
 
CAPITOLUL III 
Dispoziţii generale 
  
             Art. 5. Anexele contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului de 
Iluminat Public din municipiul Târnăveni, sunt: 
 a)  Caietul de Sarcini; 
 b)  Oferta financiară ( Anexa 1  si Anexa 2)  şi tehnică; 
 c)  Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Târnăveni aprobat prin  
HCL  nr. 52 din 28 aprilie 2011; 
 d) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, aferente SIP din municipiul Târnăveni şi 
predate pe bază de proces verbal concesionarului la încheierea contractului de concesionare. 
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             e) Contractul cu furnizorul de energie electrică SC Electrica Transilvania Sud SDEE Tg  
                 Mureş privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice  
                 pentru  realizarea seviciului de iluminat public aprobată prin HCL nr. 110 din 26 
septembrie 2013 
             f) Matricea de repartitie a riscurilor de proiect ( Anexa 3 din caietul de sarcini);  
 Art. 6. Primăria Municipiului Târnăveni păstrează prerogativele privind adoptarea 
politicilor şi a strategiilor de dezvoltare, ale programelor de dezvoltare, precum şi dreptul de a 
urmări, controla şi supraveghea toate activităţile în legătură cu Serviciul de Iluminat Public, aşa 
cum sunt enumerate mai jos: 
 a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de 
concesionar prin oferta depusă şi prezentul contract; 
 b) calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de 
performanţă stabiliţi prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Târnăveni 
şi  caietul de sarcini; 
 c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare 
şi/sau modernizare a SIP parte componentă din infrastructura edilitar-urbană a municipiului 
Târnăveni. 
 
CAPITOLUL IV 
Termene 
 
 Art. 7. Durata de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din municipiul 
Târnăveni, prin contract de concesionare este de 10 ani. 
 
 Art. 8. Contractul poate fi prelungit cu acordul părţilor, în condiţiile legii, prin Act 
Adiţional. 
 
 Art. 9. (1). Lucrările de modernizare, extindere, optimizare a consumurilor prin 
implementarea sistemului de telegestiune potrivit ofertei depuse, precum şi de eficientizare a 
Serviciului de Iluminat Public din municipiul Târnăveni, se vor realiza în termen de 6 luni, de la 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Pentru lucrările de investiţii se va lua în calcul şi 
proiectarea, respectiv obţinerea de avize şi autorizaţii. 
  (2). Prestaţia efectuată de concesionar privind lucrările de investiţii conform 
ofertei financiare Anexei 1 , va fi rambursată în rate lunare egale de către concedent, eşalonat în 
120 de luni, începând cu prima lună în care se prezintă de către concesionar situaţii de lucrări 
privind prestaţiile din luna anterioară. 
  (3). Realizarea instalaţiilor şi sistemelor de iluminat arhitectural, ornamental, 
ornamental-festiv se va face pe baza unor programe de investiţii anuale, aprobate de Concedent. 
Concesionarul va înainta în fiecare an, până la sfârşitul  acestuia, propuneri, concepte, soluţii 
tehnico-economice, proiecte privind iluminatul obiectivelor pe care Concedentul le doreşte 
înfrumuseţate prin iluminat artificial. 
 Punerea în operă a acestor sisteme de iluminat permanente sau temporare se va face de 
către Concesionar, urmând ca bugetele aprobate să fie asigurate de Concedent. 
 
CAPITOLUL V 
Redevenţa 
 
 Art. 10.  (1). Redevenţa anuală datorată de concesionar este de 6000 lei şi se va indexa 
anual cu rata inflaţiei. 
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                 (2). Plata redevenţei se va face la începutul fiecărui an, până la data de 20 a 
lunii martie a fiecărui an, pentru anul în curs prin ordin de plată în contul IBAN : 
RO85TREZ47921A300530XXXX deschis la Trezoreria Târnăveni. 
 
  (3). Pentru primul an plata redeventei se calculează în funcţie de numărul de luni 
de la semnarea contractului şi se achită până la data de 31 decembrie a anului în curs.  
  

(4). Pentru neplata redevenţei la termenul stabilit în prezentul contract de 
concesionare, concesionarul datorează penalităţi de întârziere, conform legislaţiei în 
vigoare privind accesoriile creanţelor bugetare. 

 
CAPITOLUL VI 
Lucrări de investiţii, întreţinere şi menţinere, gestionarea energiei electrice şi plăţi 
 
 Art. 11 (1). Concesionarul va executa lucrările de investiţii privind, modernizarea, 
extinderea, optimizarea consumurilor energetice şi implementarea sistemului de telegestiune, 
precum şi eficientizarea Serviciului de Iluminat Public din municipiul Târnăveni, în conformitate 
cu oferta tehnică şi financiară depusă şi care face parte integrantă din prezentul contract. 
 (2). Valoarea lucrărilor de investiţii pe care concesionarul o va realiza în sistemul de 
iluminat public din municipiul Târnăveni este cea asumată prin oferta financiară Anexa 1şi este 
în sumă de ................... lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de .................... lei. 
 (3). Pentru lucrările de investitii facturarea si plata valorii acestora se va face în 120 rate 
fixe lunare.Concesionarul va emite în contul concedentului în primele 10 zile lucrătoare a 
fiecărei luni, pe toată durata contractului de concesiune, o factură a cărei valoare va fi egală cu 
rata lunară de rambursat . 
  
 Art. 12 (1). Concesionarul se angajează să execute lucrările de întreţinere şi menţinere a 
sistemului de iluminat public pe întreaga perioadă a concesiunii, în conformitate cu oferta 
tehnică depusă de concesionar şi care face parte integrantă din contract, în concordanţă cu 
indicatorii de performanţă stabiliţi prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din 
municipiul Târnăveni si Caietul de Sarcini. 
  (2). Valoarea lucrărilor de întretinere şi menţinere a sistemului de iluminat se va 
stabili lunar în funcţie de necesitătile  convenite de comun acord.  
  (3) Contravaloarea lucrărilor de întreţinere-menţinere a iluminatului public va fi 
achitată de către concedent la preţuri unitare stabilite în ofertă pe baza facturilor emise de către 
concesionar în perioada 01 -10 a fiecărei luni. 
  
 Art. 13 Pentru plata cu întârziere a facturilor emise şi depuse de concesionar, concedentul 
va plăti penalităţi de întârziere contractuale, conform legislaţiei în vigoare privind accesoriile 
creanţelor bugetare. 
  
CAPITOLUL VII 
Drepturile părţilor 
 
 Art. 14 Concesionarul are următoarele drepturi: 
 (1). Să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi 
serviciul de iluminat public ce fac obiectul prezentului contract de concesiune; 
 (2). Să încaseze contravaloarea în cuantumul şi în timpul stabilit a serviciilor prestate; 
 (3). 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; 
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 (4). Să preia la semnarea contractului liber de sarcini serviciul de iluminat public cu toate 
componentele sale; 
 (5). 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 municipiului 
Tîrnăveni cât şi cele pentru care acesta are potrivit legii dreptul de folosinţă gratuită a acestora, 
pe toată durata de folosinţă a acestora; 
 (6). Să proiecteze şi să execute orice lucrări suplimentare în sistemul de iluminat public, 
solicitate de concedent; 
 (7). 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; 
 (8). Să primească în cazul rezilierii contractului din orice cauză, contravaloarea sumelor 
investite în Serviciul de Iluminat Public din municipiul Târnăveni care nu au fost recuperate până 
la data rezilierii contractului; 
 (9). Să rezilieze contractul în cazul în care concedentul nu-şi îndeplineşte sistematic, 
pentru o perioadă mai mare de 3 luni, obligaţiile de plată privind serviciul prestat; 
 . 
 Art. 15 Concedentul are următoarele drepturi: 
 (1). Să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării 
acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 
localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu; 
 (2). Să aprobe programele de investiţii prezentate de concesionar, privind, modernizarea, 
extinderea şi implementarea managementului Serviciului de Iluminat Public din municipiul 
Târnăveni, cu dotările aferente sistemului de iluminat public prevăzute în oferta tehnică; 
 (3). Să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii aferente 
serviciului de iluminat public prin asociere cu concesionarul acestuia; 
 (4). Să finanţeze realizarea de lucrări suplimentare de orice fel necesare serviciului de 
iluminat public, pe care va trebui să le realizeze concesionarul; 
 (5). Să contracteze şi/sau să garanteze în condiţiile legii împrumuturi pentru finanţarea 
programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public; 
 (6). Să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciul public concesionat, să verifice stadiul 
de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public şi să verifice 
respectarea obligaţiilor asumate prin contract; 
 (7). Să-şi manifeste intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita 
concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri, sub 
sancţiunea decăderii; 
 (8). Să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune din 
motive excepţionale, legate de interesul naţional sau local; 
 (9). Să hotărască participarea cu capital social sau cu bunuri la capitalul concesionarului, 
pentru realizarea de lucrări şi servicii de iluminat public; 
 (10). Să rezilieze contractul, în cazul în care, concesionarul nu-şi respectă obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
 
CAPITOLUL VIII  
Ogligaţiile părţilor 
 
 Art. 16. Concesionarul are următoarele obligaţii: 
 (1). Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al 
municipiului Târnăveni; 
 (2). Să servească toţi utilizatorii Serviciului de Iluminat Public din municipiul Târnăveni 
din aria de acoperire pentru care a fost licenţiat; 
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 (3). Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de 
autorităţile administraţiei publice locale prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din 
municipiul Târnăveni şi Caietul de Sarcini; 
 (4). Să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să 
asigure accesul la informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi 
dezvoltării serviciului de iluminat public, în conformitate cu clauzele contractului de 
concesionare şi cu prevederile legale în vigoare; 
 (5). Să aplice metode performante de management a serviciului de iluminat public, care 
să conducă la optimizarea consumurilor energetice şi reducerea costurilor de operare; 
 (6). 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 
concesiune; 
 (7). Să presteze serviciul de iluminat public conform prevederilor din Regulamentul 
Serviciului de Iluminat Public din municipiul Târnăveni, în condiţiile de calitate şi eficienţă; 
 (8). Să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul contractului de concesionare, 
precum şi să nu subdelege serviciul de iluminat public; 
 (9). Să plătească redevenţa la valoarea stabilită şi la termenul prevăzut în contractul de 
concesionare; 
 (10). Să efectueze întreţinerea şi menţinerea în stare perfectă de funcţionare a Serviciului 
de Iluminat Public din municipiul Târnăveni, cu respectarea indicatorilor prevăzuţi în 
Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Târnăveni si Caietul de Sarcini 
 (11). Să întocmească programele anuale investiţii noi, pe care să le supună spre aprobare 
concedentului; 
 (12). Să propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând 
patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare; 
 (13). Să transmită concedentului modificările apărute în patrimoniul concesionat, precum 
şi inventarul patrimoniului public concesionat (cantitativ şi valoric), pentru înregistrarea acestuia 
în contabilitatea concedentului, până la finalul fiecărui an; 
 (14). Să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice 
sarcini la încetarea contractului de concesionare; 
 (15). Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii proprii şi măsurile 
ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii; 
 (16). Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de 
protecţie a muncii; 
 (17). Să predea la încetarea contractului de concesionare toată documentaţia tehnico-
economică referitoare la serviciul de iluminat public gestionat; 
 (18). 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); 
 (19). Să încheie cu concedentul la încetarea contractului de concesionare un contract de 
vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare , în privinţa cărora concedentul şi-a 
manifestat intenţia de a le dobândi; 
 (20). Să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului de iluminat public la 
încetarea contractului de concesionare din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând 
forţa majoră, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent, dar 
nu mai mult de 60 zile de la apariţia cauzei; 
 (21). 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; 
 (22). Să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul 
serviciului contractat; 
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 (23). Să anunţe concedentul de orice întrerupere a lucrărilor în cel mult 24 de ore de la 
apariţia cauzei care a determinat întreruperea;  
 (24). Să permită accesul concedentului la toate documentele necesare pentru verificarea 
cantităţii şi calităţii lucrărilor de investiţii şi a celor de întreţinere-menţinere a SIP executate; 
 (25). Să întocmească rapoarte lunare complete ale stadiului lucrărilor de investiţii 
angajate, structurate pe categorii de lucrări, pe care le va transmite concedentului până în ultima 
zi a lunii în curs; 
 (26). Să întocmească anual un raport complet al activităţii desfăşurate, privind starea şi 
funcţionarea SIP din municipiul Târnăveni, pe care-l va transmite la concedent până cel mai 
târziu ultima zi a lunii martie pentru anul anterior; 
 (27). Să respecte pe toată perioada derulării contractului de concesionare dispoziţiile 
legale în vigoare, referitoare la personalul care lucrează în cadrul societăţii comerciale; 
 (28). Să asigure pe toată perioada  derulării contractului de concesionare 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; 
 (29). Să respecte  pe toată perioada  derulării contractului de concesionare toate condiţiile 
impuse de caietul de sarcini, anexă integrantă la prezentul contract; 
 (30). Să prezinte concedentului Planul de reabilitare a iluminatului public, care va fi 
lansat în execuţie după aprobarea lui de către concedent; 
 (31). Să notifice concedentul la finalizarea lucrărilor de investiţii privind perioada şi locul 
recepţiei respectivelor lucrări; 
 (32). Să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 
provocate din culpa sa şi dovedite ca atare, conform prevederilor legale; 
 (33). Concesionarul va înfiinţa un dispecerat, într-un spaţiu propriu sau inchiriat, in 
termen de 30 zile de la semnarea contractului. 
 (34). Concesionarul va organiza şi administra evidenta reclamaţiilor primite de la 
Concedent şi beneficiari ai iluminatului public, acţionând pentru soluţionarea lor. 
 (35). La sfârşitul perioadei de concesiune se va face predarea întregii 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. 
 (36). Concesionarul are obligatia  ca în termen de 15 zile de la semnarea contractului de 
concesionare să încheie cu furnizorul de energie electrică SC Electrica Transilvania Sud SDEE 
Tg Mureş, conventia de exploatare, anexă la Contractul privind folosirea infrastructurii 
sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. 
  (37). Concesionarul are toate obligatiile prevăzute în Caietul de Sarcini. 
 
 Art. 17 Concedentul are următoarele obligaţii: 
 (1). Să elaboreze şi să aprobe Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul 
Târnăveni, criteriile şi procedurile de monitorizare şi control ale gestiunii serviciului de iluminat 
public; 
 (2). Să verifice periodic nivelul de calitate, îndeplinirea indicatorilor de performanţă, 
menţinerea echilibrului contractual rezultat din licitaţie; 
 (3). Să predea concesionarului la data semnării contractului de concesionare pe bază de 
proces verbal sistemul de iluminat public, cu toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările 
aferente întregii activităţi, libere de orice sarcini; 
 (4). Să notifice tuturor părţilor interesate informaţiile solicitate potrivit legii referitoare la 
delegarea gestiunii prin contract de concesionare; 
 (5). Să  faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor de investiţii pe domeniul public şi 
privat al municipiului Tîrnăveni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
 (6). Să includă concesionarul pe lista emitenţilor de avize utilitare pe întreaga perioadă de 
derulare a contractului de concesionare; 



 8

 (7). 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 
concesionarului prin contractul de concesionare; 
 (8). 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 
concesiunii; 
 (9). Să nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 
contract de concesionare; 
 (10). Să nu modifice în mod unilateral contractul de concesionare în afară de cazurile 
prevăzute expres de lege; 
 (11). Să notifice concesionarul de apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor concesionarului; 
 (12). 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; 
 (13). Să asigure asistenţa şi protecţia necesare, pentru cazul unor intervenţii ce presupun 
exercitarea autorităţii publice; 
 (14). Să ia act de notificarea Concesionarului privind recepţia lucrărilor şi să dispună 
formarea comisiei de recepţie în maxim 30 zile de la data notificării acestuia, comisie care va 
proceda conform prevederilor legale. 
  
CAPITOLUL IX 
Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatorii de performanţă 
 
 Art. 18 
 (1). Cantitatea, calitatea şi indicatorii de performanţă ai serviciului de iluminat public 
sunt prevăzute în Caietul de Sarcini şi Regulamentul Serviciului de Iluminat public din 
municipiul Târnăveni, care sunt parte integrantă din prezentul contract; 
 (2). Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de către 
concesionar în asigurarea serviciului de iluminat public; 
 (3). Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
serviciul de iluminat public în ce priveşte continuitatea furnizării acestuia din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ, al adaptării permanente al serviciului la cerinţele utilizatorilor, al excluderii 
oricărei discriminări privind accesul la acesta, precum şi al respectării reglementărilor specifice 
din domeniul iluminatului; 
 (4). Concesionarul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor sale 
şi/sau pentru pagubele rezultate ca urmare a unor descărcari electrice aspura uneia din instalaţiile 
electrice, vânt cu viteza mai mare de 120 km/oră, ceaţă cu privire la nivelul de iluminare, 
întreruperea iluminării ca urmare a întreruperii furnizării energiei electrice de către distribuitorul 
de energie electrică din motive independente de concesionar, deteriorarea reţelelor şi toate 
pagubele rezultate din acte de vandalism sau accidente rutiere; 
  
 Art. 19. Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat 
public sunt stabiliţi în  Regulamentul Serviciului de Iluminat public din municipiul Târnăveni.  
 
CAPITOLUL X 
Încetarea contractului  
 
 Art. 20(1). Prezentul contract de concesionare încetează: 
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  a) de plin drept, în situaţia în care concesionarului i se retrage licenţa de operator 
al serviciului public delegat, sau în cazul în care aceasta nu a fost prelungită la expirarea 
termenului pentru care a fost acordată;  
  b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia în condiţiile legii;  
  c) în cazul în care interesul naţional sau local o impun, prin denunţarea unilaterală 
de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;  
  d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin 
reziliere, cu plata unei despâgubiri în sarcina concesionarului;   
  e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, 
cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;    
  f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata nici unei 
despăgubiri;     
  g) în cazul în care interesul naţional sau local o impun, prin răscumpărarea 
concesiunii, la propunerea concedentului, caz în care se va întocmi o documentaţie tehnico-
economică în care se va stabili preţul răscumpărării; 
  h) în caz de intrare în faliment al concesionarului.   
 (2). La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesionare, bunurile ce au fost 
utilizate de concesionar în exploatarea concesiunii, vor fi repartizate după cum urmează:    
  a) Investiţiile realizate de concesionar din surse proprii pe perioada delegării 
gestiunii, documentaţiile tehnico-economice aferente, precum şi sistemul de iluminat public, cu 
toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, libere de orice 
sarcini, preluate la semnarea prezentului contract de concesionare, pe bază de proces verbal, ca 
bunuri de retur;   
  b) Bunurile care aparţin concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe 
durata concesiunii şi care prin înţelegere între părţi pot reveni concedentului, dacă acesta îşi 
manifestă intenţia de a le prelua prin cumpărare, de regulă la un preţ cel puţin egal cu valoarea 
contabilă actualizată a bunurilor respective, ca bunuri de preluare;   
  c) Bunurile care aparţin concesionarului şi au fost utilizate pe durata concesiunii 
de către acesta, iar care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea 
concesionarului, ca bunuri proprii.    
 
CAPITOLUL XI 
Împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar  
 
 Art. 21 
 (1). Părţilor contractante le este interzis cu desăvârşire să ia măsuri care, prin finalitatea 
lor ar conduce la deteriorarea condiţiilor de mediu în urma derulării prezentului contract de 
concesiune;   
 (2). Responsabilitatea privind obţinerea şi deţinerea de avize, autorizaţii şi acorduri de 
mediu, conform legislaţiei în vigoare, pentru activităţile care fac obiectul prezentului contract de 
concesiune, este în sarcina concesionarului, începând cu data intrării în vigoare a prezentului 
contract.  
 
CAPITOLUL XII 
Forţa majoră  
 
 Art. 22 
 Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă  neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 
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a fost cauzată de forţa majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte 
părţi în termen de 24 de ore de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în 
vederea limitării consecinţelor lui. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul 
respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului 
contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.    
 
CAPITOLUL XIII 
Răspunderea contractuală şi rezilierea contractului 
 
 Art. 23 
 (1). Nerespectarea de către părţile contractante, în tot sau în parte, a obligaţiilor 
contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a 
părţii aflate în culpă;  
 (2). În situaţia în care concesionarul ignoră sistematic prevederile contractului de 
concesiune, abandonează sau întrerupe activităţile legate de realizarea obiectului concesiunii, 
precum şi a oricăror altor situaţii care conduc la  nerealizarea  obiectului concesiunii, se aplică 
sancţiunea decăderii din drepturi a acestuia;  
 (3). Decăderea din drepturi a concesionarului echivalează cu rezilierea contractului, fără 
punere în întârziere şi fără vreo altă formalitate. Decăderea din drepturi obligă pe concesionar la 
acoperirea prejudiciilor suportate de concedent; 
 (4). În cazul în care, activităţile concesionarului, legate de realizarea obiectului 
concesiunii nu pot fi realizate datorită atitudinii culpabile a concedentului, acesta din urmă va fi 
obligat să-l despăgubească pe concesionar, corespunzător prejudiciului adus; 
 (5). În cazul în care, intervine rezilierea contractului din orice cauză şi indiferent de 
culpă, concedentul se angajează fără echivoc să plătească integral, întregul volum al investiţiilor 
realizate, prevăzut în prezentul contract de concesionare, dovedit cu acte justificative  ( procese 
verbale de receptie partailă sau finală, situatia de lucrări, acceptate de concedent.Concedentul va 
efectua plata in rate lunare egale. 
 (6). Dacă stabilirea activităţilor sau atitudinii culpabile a concedentului sau 
concesionarului, după caz, a cuantumului prejudiciului cauzat concedentului sau concesionarului, 
după caz, şi stabilirea unei drepte şi echitabile despăbubiri nu pot fi realizate pe cale amiabilă, va 
fi sesizată instanţa de judecată competentă din judetul Mures. 
 
CAPITOLUL XIV 
Litigii 
 
 Art. 24  
 (1). Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 
reprezentanţii lor; 
 (2). În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor patrimoniale pe cale amiabilă, 
părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente din judetul Mures. 
 
 
 
CAPITOLUL XV 
Dispoziţii finale 
 
 Art. 25. Ajustarea preţului contractului  
 În conformitate cu Fisa de date a achizitiei pe tot parcursul derulării contractului de 
delegare pretul contractului  nu se ajusteaza. 
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 Art. 26. Garanţia de bună execuţie a contractului 
 (1) - Concesionarul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 5 % din  preţul ofertat (exclusiv TVA), dupa semnarea contractului de catre parti.  
 (2) - Garantia de buna executie se va constitui prin: 
 a) retineri procentuale din sumele datorate pentru facturile partiale. Concesionarul are 
obligatia de a deschide un cont la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în 
administrarea acestuia, la dispozitia concedentului, in termen de maxim 10 zile de la semnarea 
contractului de catre parti. Suma initiala care se depune de catre concesionar în contul astfel 
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preţul ofertat. 
sau (dupa caz) 
 b) printr-un instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate bancara sau de 
o societate de asigurari, in favoarea Municipiului Tîrnăveni, in termen de maxim 10 zile de la 
semnarea contractului de catre parti. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie 
trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului. 
 (3) - Concedentul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce concesionarul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună 
execuţie. 
 (4)- Concedentul  are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă Concesionarul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie,  Concedentul are obligaţia de a notifica acest lucru 
Concesionarului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
 (5)-  Concedentul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie aferentă lucrărilor de 
investiţii conform contractului de delegare, astfel:  
 a) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii, daca nu a ridicat pana la acea 
data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
 b) 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie la emiterea certificatului de recepţie 
finală, dacă beneficiarul nu a formulat până la acea dată nici o reclamaţie de executare a garanţiei 
de bună execuţie. 
 (6)- Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
 Art. 27. 
 (1). Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între 
părţile contractante; 
 (2). Prezentul contract împreună cu anexele sale, şi care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor semnatare; 
 (3). Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora, şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului; 
 (4). Prezentul contract a fost încheiat în 3(trei) exemplare,  două exemplare pentru 
concedent si un exemplare pentru concesionar şi intră în vigoare la data semnării lui. 
  
 
                CONCEDENT    CONCESIONAR 


