
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
 
                                                        HOTARAREA Nr.   23  . 

Din 16 iulie 2021 
 Privind : aprobarea Regulamentului de orga

iluminat, a indicatorilor de pe

delegare a gestiu  

public, veri

localitatea Ulmu, judet Braila; 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data 
de  16 iulie 2021;  

Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu,  
Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din 

cadrul Primariei Ulmu; 
Potrivit prevederilor Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public,cu 

 
Luând în considerare prevederile ·prevederile Legii nr.51/2006 art. 1 alin.2 lit. f, art. 

repu  
Tinand cont de prevederile Ordinului nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de iluminat public prevederile Ordinului nr.87/2007 pentru 

aprobarea Caietului de sarcini -cadru al serviciului de iluminat public  
Tinând seama de prevederile 

concesiunile deservicii 
 In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr.52/2003 privind 

 
In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (d),  alin 6, lit. (a), alin. 7, lit (n), art. 139,  alin 3, lit. 

(a),  art. 155,  alin 1, lit. (c),  si alin. 4, lit. (d)  precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197, 
alin. 1, 2 si 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
 

H O T A R A S T E: 
 

 Art. 1  

nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2  

nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 3  in 

concesiune a serviciulu
sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor 

nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 4  
ublic, verificarea/repararea, 

 gestiunea delegata prin 
concesiune. 

Art. 5   Se aproba modelul de contract cadru de delegare a gestiunii Serviciului de 
iluminat pub
verificarea/repararea, montarea/demonta
Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 
comunei Ulmu prin compartimentul financiar contabil. 
           Art. 7  Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta 

pagina de internet www.primariaulmu.ro   
                        
 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                            
                                                                                   CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR COMUNA  
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 16 iulie 2021, cu un numar 

de____voturi pentru , ____ abtineri , ____ voturi impotriva , din numarul total de 13 

consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate 

din numarul voturilor consilierilor in functie. 

http://www.primariaulmu.ro/


ROMÂNIA                                                                                                Anexa nr. 1  
                                             la Hotararea Consiliului Local 

COMUNA ULMU                                                                                                                                                 nr. 23 din 16 iulie 2021 

R E G U L A M E N T U L 
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN  

COMUNA ULMU, JUDETUL BRAILA 
 

    CAP. I  
 
    ART. 1  
   (1) Prevederile pr  comuna Ulmu,  
     

raporturile dintre . 
    

 
    (4) Opera

 de iluminat public, se vor conforma prevederilor prezentului regulament. 
    er minimal. Consiliul local 
al comunei Ulmu poate erviciul de iluminat public, 
pe baza unor studii de specialitate. 
    (
regulament. 
    ART. 2 
    

 
     
    lui de 
siguran  
    
marcarea evenimentelor  
    -  
     
    ART. 3 
    În sensul pre  
    - 

în continuare A.N.R.E.; 
    3.2 balast - 
limitarea curentului la valoarea neces  
    3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - le locale în ansamblul lor; 
    3.4 caracteristici tehnice - 
iluminat; 
    3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - 

 
    - rarea parametrilor serviciului de 
iluminat public furnizat; 
    3.7 efe - 

 
    3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - 
co -  
    - raportul între fl
fluxul lu  
    3.10 flux luminos Ø - 
f  
    3.11 grad de asigurare în furnizare - nivel -un 
interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 
    3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune des

 
    3.13 iluminare E -  
    3.14 iluminare medie E(m) -  
    -  



    3.16 iluminat arhitectural - iluminatul de unor 
 

    3.17 iluminat ornamental - 
asemenea; 
    3.18 iluminat ornamental-festiv - ilum  
    3.19 iluminat stradal-pietonal -  
    3.20 iluminat stradal-rutier -  
    3.21 indicatori de perfor - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc 

ntractele de delegare de gestiune, în 
 

    3.22 - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc 

dar pentru  
    3.23 indice de prag TI -  

 
    - 

 
    - ansamblul de 

 
    - - -un gaz sau în 
vapori metalici ori într-  
    - 
trecerea unui curent electric; 
    - 
anumit halogen, car
unui flux emis aproximativ constant; 
    - 
foto; 
    -  

 
    - raportul dintre intensitatea luminoas

 
    -  
    - ere; 
    -  
    - nivelul ales pentru  
    3.36 operator -  
    3.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul 

 
 

    3.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite 
electrice - 

purilor de iluminat public; 
    - rapo

 
    3.40 reabilitare - 

propiat de cel avut la începutul duratei 
 

    - ansamblu de posturi de transformare, cutii de 
t, conductoare, izolatoare, cleme, 

 
    3.42 serviciu de iluminat public - a

l, 
-festiv; 

    - totalitatea instal
i alte 

echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea 

consumato  
    3.44 sistem de iluminat public - ansamb -



efect luminos estetic-
echipamente specifice, care cuprinde: 
    - e; 
    -  
    - puncte de apr  
    -  
    -  
utilizate pentru iluminatul public; 
    - 

-un  
    3 - 

trol, protejat împotriva accesului accidental, destinat 
sistemului de iluminat public; 
    - 

 
    - 

 
    3.4 - 

 
    - 

 
    3.51 utilizatori - 
sco  
    -  
    3.53 C.N.R.I. -  
    3.54 C.I.E. - C  
    ART. 4 
    din 
comuna Ulmu rea sistemelor de iluminat public 

Consiliului local al  comunei Ulmu. 
    (2) Consiliul local al comunei Ulmu 

r de 
a serviciului. 

Consiliul local   va 
 

 
    ART. 5 
     al comunei 
Ulmu. 
    (2) Utiliza
decât iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului local al  comunei Ulmu.. 
    
    ART. 6 
    (1) Serviciul de iluminat public va re  

 a Consiliului local al comunei Ulmu.. 
    (2) Consiliul local al comunei Ulmu poate 

 
public exist
Europene în acest domeniu. 
     
    ART. 7 
    Serviciul de iluminat public se prevede pe toate , cu respectarea 

 
    ART. 8 
    Serviciul de  
     
    e; 
    
beneficiari ai serviciului; 
     
    ale; 



    f) respectarea reglement  
    g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, pr
Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.. 
 
   
  CAP. II  
 
     
 
    ART. 9 
    cu respectarea principiului: 
    a) autonomiei locale; 
     
     
    ; 
    e) asocierii intercomunitare; 
     
     
     
    -teritoriale; 
     
     
     
    ART. 10 
     
    a) satisfacerea interesului g  
     
    c) protejarea intereselor beneficiarilor; 
    -sociale la ni  
    -teritoriale; 
     
    g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a  
    h) rid  
     
     
    k)  
    l) 
aferente serviciului. 
    ART. 11 
    or conferite de lege cu privire ui propriu al serviciului, a 

egare a gestiunii, Consiliul 
local al comunei Ulmu va  
    a) orientarea serviciului  
    
Europene; 
    c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public 
C.N.R.I.; 
     public; 
    e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate 

 
    istemului de iluminat public; 
    

 
    h) asigurarea unui iluminat arhite -festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de 

 
    i) promovarea  
    
privat; 
     i a 

 
     



    m) promovarea metodelor moderne de management; 
    n) promovarea profe
domeniu. 
 
     

-  
 
    ART. 12 
    rii serviciului. 
    

 
    (3) Detalier

 
    (4) Personalul de conducere al 
tehnice conform prevederilor prezentului regulament. 
    -rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat 

-
ile 

 
    ART. 13 
    (1) Operatorul Consiliul local al comunei 
Ulmu iluminat public. 
     
     
    a  
    b) planurile de ex  
    c  

 
    d)  
    - procese-  
    - procese-
în  
    - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
    - procese-  
    - procese-verbale de dare în exploatare; 
    - lista ech  
    - procese-  
    e
teren, planurile  
    f  
exploatate; 
    g

 
    h) normele gen

 
    i rviciu pentru întreg personalul; 
     j  
     k  
     l xploatare, de manevre, de admitere la lucru etc. 
     
    ART. 14 
    
în proiectare, se predau titularului de inves  
    
exemplarele în care s-

 
    

 teren. În cazul în care nu s-
ini -

 
    avizul acestuia. 



   
 ART. 15 
    (1) Consiliul local al comunei Ulmu ul -

. 
    

 
    (3)  
    - -a constituit-o, fiind 

 
    (5) Fiecare docu  
    a) data întocmirii documentului; 
     
    c) calitatea celui care a întocmit documentul; 
     
    e) necesitatea copierii, numele, 

 
     
    elui care a aprobat; 
    h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; 
    - zat; 
     
    ART. 16 
    
predate d

 
     
    a) incidentele sau avariile; 
    b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei; 
     
    tului/avariei; 
     
     
     
     
capitale); 
     
     
     

 
     
    (5) Separat, se va  
    ART. 17 
    
un sistem care  
    

 
    (3) Schemele trebuie a

 
    (  
    ART. 18 
    

a 

 
    

 
    a) îndatoririle,  
    b) de  
     (manevre de pornire/oprire, 

 
     



     
    rea unui 
examen sau autorizarea; 
     
    persoana 

 -  
    -se prin 
apl

 
    ART. 19 
    (1) Operatorul serviciului de iluminat public din  

 
    ul va erne 

 
     
     
    -  
    -  
    -  
    c) in te; 
     
     
    uri tehnice interne pentru  
    ART. 20 
    

-
pr  
     
    

 
    ART. 21 
    

 informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite 
 

    ART. 22 
     zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va 

 
 în exploatare. 

 
 
    -a  Îndatoririle personalului 
 
    ART. 23 
    e 

nemijlocit la un echipament, într- -  
    -

 
    
fun  
    i tehnologic; 
     
     
     
    e) existe  
     
    re a serviciului, operatorul poate stabili ca persona -

 
    
constau în: 
    a) supraveg  



     
    c) executarea de manevre; 
     
     
    f)  
    ART. 24 
    

 
serviciului. 
    

e exploatare. 
 
    - variilor 
 
    ART. 25 
    ul va întocmi 

ile de iluminat, 
stabilindu-

 
    (2) Evenimen  
     
    tea sunt destinate 

 
    c) inc  
    
moment dat. 
    
 
 ART. 26 
    (1) D

-
iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea. 
    

 
    ART. 27 
    Se consi  
    dar 
care nu înde  
    b) reducerea parametrilor luminotehnic

 
    ART. 28 
    te: 
    
unor evenimente care au avut loc într-  

 
    t 

 
    

trilor luminotehnici; 
     

 
    e) retragerea din ex  
    f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. 
    ART. 29 
     
    a) î

-festiv; 
    -
mai mare te în contracte; 
    
conduc la reducerea ariei deservite de s  



    r, 
 

    
oria avariei. 

    ART. 30 
    (1) Analizele incidentelor sau avariilor v

ale. 
    

-au luat. 
    ART. 31 
     n cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. 
     
     
     terilor de la 
aceasta; 
     
    

 
    e) manev  
     
    g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte; 
    

 
    cat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; 
     
    i tehnologice sau de fu tate de incident sau avarie; 
    

 
    

 
     
tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. 
    

factorilor 
 

    (5) Analiza avariei sau 
 participarea acestora fiind 

obligatorie la solicitarea operatorului sau  
    

a transmiterea în maximum 48 de ore a 
 

    ART. 32 
    (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei s -
ex  
    t. 31 alin. (1). 
    ART. 33 
      

neficiarilor serviciului de iluminat 
public, inclusiv a celor cu cauze î  
    Consiliului local al  orasului 

. 
    ART. 34 
    (1) Analiza deterior
exploatare. 
    avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face 
concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un 
formular-   
    

 -



 
    (4) Evid

 
    ART. 35 
    

 
    

(4). 
 
    SEC -a  
 
    ART. 36 
    
operatorii vor întocmi proceduri prin care se institu
de iluminat public. 
     regulament. 
    ART. 37 
     
    

pierderi -se mereu la fel, denumite manevre curente; 
     

 
în exploatare, denumite manevre programate; 
    
i  
    ART. 38 
    În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în i
au loc ca urmare 

 
    ART. 39 
    (1) Persoana care concepe m

xecutare a manevrei. 
    (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: 
     
    -  
     

 
    

 
exploatare; 
    efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-

 
    f muncii; 
    

 
    ART. 40 
    

 
    a) tema manevrei; 
    b) scopul manevrei; 
     
     
    e)  
    ART. 41 
     
    terne, putându-se 
folosi la: 
    - manevre curente; 
    - anumite manevre programate, cu caracter curent; 



    - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent; 
    b) foa  

permanente. 
    ART. 42 
    

 
    ART. 43 
    erator, care au 

-administrativ. 
     
    e principiu referitoare la manevra care se 

 
    
pentru  
    

 
    

rea la lucru. 
    ART. 44 
    

 
    mentele proprii ale serviciului de iluminat public. 
    (3) Operatorul 

 
    ART. 45 
    (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-
de echipament. 
    (2) În perioadele de probe, manev ontajul cu 
participarea personalului de exploatare al operatorului. 
    ART. 46 
    

-se în foaia de 
 

    tora conform foii de 
-au adus echipamentele respective, 

-
 

 
     
 

-a Co  
 
    ART. 47 
    

 
    (2) Iluminatul public este  realizat cu surse de  cu lumina alba 

 
     
    (3) adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile 
de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI. 
    
încât cos  
    ART. 48 
    (1) În comuna Ulmu
tehnice nu permit  
    

-  
    

 
    pe stâlpi vor fi racordate 

 



     
    b) prin cleme de intrare- - -

 
    ART. 49 
    Consiliului local al comunei Ulmu 
prin trecerea de la o categorie de tra  
    (2) În cazul reglajului în trepte, n

 
    ART. 50 
    Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor -se cont de caracteristicile tehnice, care 

 
     
    b) - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie; 
     
     
    - edii agresive; 
    f) randamentul corpurilor de iluminat; 
    g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat; 
     
    i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere; 
      
    ART. 51 
    (1) La realizarea ilumin -se 

du-
 

     
    a) pent rect; 
    

-indirect (în special parcuri). 
    ART. 52 
    (1) Iluminatul public se v

nomic corpurile de iluminat se pot 

ate, încheiat între Primaria comunei Ulmu 
energiei electrice, SDEE MUNTENIA Nord  -Sucursala Braila. 
     utilizatorului. 
    ART. 53 
    -se cont de: 
    a) tipul corpului de iluminat; 
     
    c) tipul stâlpului; 
     ordin estetic impuse. 
    ART. 54 
    ea 

 
    ART. 55 
    
public. 
     
     
     
     
     
    ART. 56 
    

tre 
 

    
 

     de iluminat seara 
 



     minat. 
Ace  
    ART. 57 
    
vigoare priv -se utilizarea 

 
     dintre surs montare a acestora, asigurându-se 
uniformitatea iluminatului în limitele normate. 
     

une. 
    ART. 58 
    Punctele de 

ilor învecinate sau în cutii amplasate 
la baza stâlpilor. 
     
    area corpurilor de iluminat se rac -un tablou de distribu  
     
     
    c) cutia de trecere de la lin  
     

consumatorilor casnici. 
    

-se -se 
 

     
     
    ART. 59 
    (1) În comuna Ulmu sistemul de iluminat public având mai multe puncte de alimentare, operatorul va realiza scheme prin 

- -
de fiabilitate a sistemului. 
    

 
    (3) În , operatorul va realiza un sistem centralizat d  
     - 

 
    ART. 60 
    (1) În sist
conform standardelor în vigoare. 
      
    

. 
    (4) Carcasele m  
    (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-  
    a) direct, printr-un conductor electric de nul d ele 
electrice de alimentare; 
     
    a corpul de iluminat se vor realiza din conductoare 

-
cele de exploatare. 
    ART. 61 
    (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de i at, de 

 
    (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde es

 
    

e luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici 
 

    

 
 



 
    -a Asigurarea parametrilor luminotehnici  
 
    ART. 62 
    

Consiliul local  trebuie 
din localitate. 
    (2) Consiliul local  este r 

SR 13433:1999. 
    ART. 63 
    

onei adiacente. 
    

r dimensiona 
 

    (3) Parametrii luminotehnici 
 

    erea în timp a 
-  

    (5) Parametrii cantitativi sunt: 
     auto; 
     
    (6) Parametrii calitativi sunt: 
    a) uniformitatea pe zona de calcul; 
    b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în  
    ART. 64 
    e 
strada SR 13433:1999. 
    (2

 
    (3) Iluminatul inter rin amplasarea corpurilor de 

amplasare a corpurilor de iluminat c  
   ART. 65 
    

ndardul 
SR 13433:1999. 
    
iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. 
    ART. 66 
    (1) Iluminatul podurilor  se va reali

 
    (2) Pentru poduri se va asigura marcarea lum

 
    ART. 67 
    

de 
 

    (2) Pentru iluminatul cur -o d
vizual. 
    

-
 

    

 
    ART. 68 
    
respective, evitându-  
    noase care prin efectul 

pietonilor. 



    rii de pietoni sau 
amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. 
     
    (5) Iluminatul trecerilo   
    

 
    ART. 69 
    ( ia 

 
     

limitarea fenomenului de orbire. 
    ii 

enomenului de orbire. 
    (4) Pentru evitarea fenomenului de orbir

 
    -  care trebui

 
    

 
    siunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotomet  
    
montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europen

 
    ART. 70 
    (1) În cazul în care stâlpii pe care se m

rioada 
în care coroana copacilor este verde, 

 
    luminat ales, corpurile de 

 fluxului luminos. 
    ART. 71 
    

sigurându-  
    ART. 72 
    a 

 
     
     

 
    l de tip axial. 
    -6 
m de la sol. 
        ART. 73 
    detaliilor în mod distinct, în 

 
    e 
s -0,5. 
    (3) -

corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de 
it în caietul de sarcini. 

    ART. 74 
    
pentru asigurarea respe 3433:1999. 
    

 zonei 



standardul SR 13433:1999 pentru: 
     
    b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc; 
    c) cl  
    
avizul operatorului s

icul 
rutier, în vederea evi rii culorilor reclamelor luminoase cu cele 
utilizate la iluminatul public. 
    (4) Consiliul local al comunei Ulmu ai pe 

 
    
apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului Consiliului local al  comunei Insuratei, care va 

afara acestora. 
 
 
 
    ART. 75 
    
iluminat vor fi astf
13433:1999. 
    
public, în unul din  
    a) unilateral; 
    b) bilateral alternat; 
     
    d) axial; 
    e) central; 
    f) catenar. 
    ART. 76 
    (1) Iluminatul public al -se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în 

e, 
conform normelor în vig  
    (2 -

 
 
 
    -a  
 
    ART. 77 
    

 
     
    -  
    - traseul  
    - punctele de conectare/deconectare a iluminatului public; 
    -  
    -  
    - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, c

 
     

 
    - denumirea; 
    -  
    -  
    - modul de amplasare a corpurilor de iluminat; 
    - tipul re  
    - are/deconectare; 



    -  
    -  de iluminat; 
     
    d) procesele-  
    ART. 78 
    loatare vor cuprinde: 
    -un ansa

n timp a 
 

    b) revizii tehnice constând dintr-un ansa

 
    -

 
    ART. 79 
     
    esorii; 
    b) manevre 

 
     
     
     
    f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alim  
     
    

 
    ilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite; 
     
     
    ART. 80 
     
specifice de: 
    a) admitere la lucru; 
     
     
     
    ART. 81 
    În cadru  
     
    b) revizia  
     
    ART. 82 
    

-  
     
    ); 
    b) înlocuirea sigura  
    c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. 
    ART. 83 
    re/deconectare se vor rea

 
     
     
    ; 
      
    ART. 84 
     
     
     
     
     



    ste cazul; 
     
    g) verific  
     
    âlpului, 

 
     
    ART. 85 
     
    a) cor  
    b) tablouri electrice de alimentar  
     
    ART. 86 
      
    a) înlocuirea 

 
    
interiorului corpului de iluminat; 
     
     cu 

 
    e) verificarea contactelor la cle  
     
    ART. 87 
    
ur  
     
     
    c) verificare
proiect); 
     
     
    f)  
    

 
    ART. 88 
    

 
     
    -

 
    

 
    
remediere sau înlocuire, î  
    e) verificarea verticalit  
     
    

 
     
    
conduct  
     
     glazura nu este deteri

-se toate izolatoarele deteriorate; 
    
rupte. Cele deterior  
    

 



    
electric de nu

 
    o) în cazul în care, la 

are. 
    ART. 89 
    (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în 

 
    (2)  gradul de 
intensitate a trafic

 
    (3) Gradul de intensitate a traficului se determi  
    a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1; 
     
    unzând clasei sistemului de iluminat M3; 
    0, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4; 
    e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. 
    ART. 90 
    , conectare/deconectare 

 
 
 
    serviciului de iluminat public 
 
    ART. 91 
    ului prestator al serviciului de iluminat public se prev d în: 
    a) regulamentul serviciului; 
    b) contractul de delegare a gestiunii. 
    ART. 92 
    Operatorul care pre

, unor 
persoane fizice ori juridice,  
      
     
    c) ional. 
    ART. 93 
    Operatorul serviciului de iluminat public are  
     
    
public; 
    nile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului; 
    pectarea indicato Consiliul local 

în regulamentul serviciului, anexat la contractul de intretinere; 
    e delegare a 
gestiunii; 
     Primariei 

 
     

 
    h) de a reface locul 

teorologice le permit; 
     
    ART. 94 
    (1) P ul serviciului de iluminat public Primaria 

 poate aplica penalitati operatorului serviciului de iluminat  public. 
    (2) Operatorul serviciului e  
    ART. 95 
    Operatorul serviciului de iluminat public are i: 
    -au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv 

facturilor; 
     



     
    rmitate cu Normele metodologice aprobate de A.N.R.S.C.; 
     
    ART. 96 
    (1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este ; 
    (2) Sunt beneficiari ai serviciului de ilum . 
    (3)  Primaria  al contractului de achizitie 
directa, este responsabila de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament. 
    ART. 97 
    Dreptul de ac

 
    ART. 98 
    Utilizatorul serviciului de iluminat public are drepturi: 
    i, 
inclusiv prevederile din regulamentul serviciu  
    
serviciului; 
    
exploat -
pentru realizarea serviciului; 
     rifelor propuse de operatori 

 
     

i continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 
     
     asume plata 
conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii. 
    ART. 99 
     
     
     
    - starea sistemului de iluminat public; 
    - zvoltarea sistemului de iluminat public; 
    - planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public; 
    - sistemului de iluminat public; 
    - tarifele aprobate pentru presta  
    - 

ltele asemenea; 
    c) rezolvarea cererilor venite din partea benefi
iluminat public. 
    ART. 100 
    
prevederile prezentului regulament -
de taxe locale. 
 

    CAP. IV  
    ART. 101 
    (1) Indicatorii de perf  trebuie respectate de operatorul serviciului de iluminat public în 
asigurarea serviciului de iluminat public. 
    blic, avându-
se în vedere: 
    a) continuitatea din punct de vedere  
     
    
utilizatori ai serviciului; 
     
     
    f) respectarea standardelor mi  
    ART. 102 
     
    uminat public; 
    b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat; 



    
respectarea drepturil  
     
     
     
    ART. 103 
     
    a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale; 
    b) înregistrarea activ încasarea contravalorii serviciului 
efectuate; 
    
acestora; 
    d) 

 
    - e asumate; 
    - 

 
    -  
public de  
    -  
    -  
    - modului de respect  
    ART. 104 
    nerali Anexa nr. 1, care face 

 
 
    CAP. V Raspunderi si sanctiuni 
 
    
caz, a persoanelor vinovate. 
    ART. 105 
    

ism 
 

  ART. 106 
    

 
    a) refuzul utilizatorului de a permite -înregistrare, în 

 
    ontravalorii serviciilor furnizate/prestate; 
    c) racordarea la s
de operator; 
     de furnizare/prestare a infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice; 
    e) modificar tre utilizator ului 
de iluminat public ; 
    ului de iluminat public i la 

 
    a) refuzul operatorului de a permite utilizatorului -înregistrare a consumurilor, când 
acestea sunt montate în ins  
    b) întârzierea nejustificat

-
e reglementare competente; 

    de iluminat public sau refuzul de a realimenta utilizatorul 
debitelor restante. 
 ( 3)Constituie contraventii , si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei  la 30.000 lei  urmatoarele fapte: 
    a) neurmarirea de catre primar a intocmirii regulamentului propriu al serviciului, in termen de 90 de zile de la aprobarea 
regulamentului-cadru al serviciului; 
    b) incalcarea oricarei alte obligatii prevazute de prezenta lege, de regulamentul serviciului sau a reglementarilor 
autoritatii competente pentru care nu s-a prevazut o sanctiune specifica. 
 
    (4) Constituie cont  de iluminat public  

 



     prezentului regulament, 
 

    b) refuzul operatorului 
furnizarea incor  
    c) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public 

 
    (4) niul serviciului de iluminat public 

 
    a) refuzul operatorului 

 
    b) neapli  
    c) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public e operator  potrivit prevederilor Legi 
nr.51/2006  
    d) pr  ei, în baza 

 
    e) delegarea gestiunii serviciului de iluminat public spectarea prevederilor L egii nr. 
230/2006; 
    aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului de iluminat public 

 
    g)  a normelor privind p
vi  
  k)prestarea serviciului de iluminat public fara aprobarea de catre a hotararii de dare in administrare sau a contractului de 
delegare a gestiunii; 
    l) atribuirea de catre primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fara respectarea 
procedurilor legale; 
    m) darea in administrare de catre primar a serviciului de iluminat public unui prestator fara licenta de operare, respectiv 
incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fara licenta de operare. 
 
    (5) Consiliul local al comunei Ulmu poate  
regimul juridic al contrav

in. (1)-
 

    ART. 107 
    

transporturilo
Legea nr. 51/2006. 

    te la art. 107

 
     
    -(3) ale pr
cu prevederile  Legea nr. 180/2002, cu 

 
  
        CAP. VI  
 
    ART. 108 
        (1) Regulamentul serviciului de iluminat public din orasul Insuratei de Consiliul local al 
comunei Ulmu. . 
    (2) În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, per

  
     
de gestiune adoptat. 
    iluminat public la parametrii 

 
    peratorul va respecta regulamentul  
cadru, conform Ordinului nr.86/2007 emis de A.N.R.S.C. 
    ART. 109 



    
încheierii acestora. 
    ART. 110 
    Operatorul  serviciul de iluminat public are 

, în 
metrilor luminotehnici. 

    ART. 111 
    

ionare sau de fun  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXA 1 
la regulamentul serviciului de iluminat public 
 

 
 
Nr.                                                                                                   Trimestrul              Total 

                                          
                                                                                                    I      II     III      IV               an 

 
 0                 1                                                                              2     3      4       5                 6 

 
 

 
1.1. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE 

 
  
    iluminatului public pe tipuri de iluminat:  

- stradal     100/ 100/ 100/ 100               400 
- pietonal     
- arhitectural      
- ornamental       
- ornamental-festiv    

 
 

     
    ice locale; pe tipuri de iluminat: 

- stradal     10/  10/   10/    10                   40 
- pietonal     
- arhitectural      
- ornamental       
- ornamental-festiv    

 
  
                                                         10/  10/   10/    10            40 
  
                     100/ 100/ 100/ 100         400 
 ficate de 
                    0       0         0        0          40 

 
1.2. ÎNTRERUPERI MINAT PUBLIC 

 
1.2.1. ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI 

 
 întreruperi neprogramate constatate, 
    pe tipuri de iluminat : 

- stradal                   5       5        5       5            20 
- pietonal    
- arhitectural      
- ornamental      
- ornamental-festiv    

 : 
- s                  20       20     20       20        80 
- alei       
- monumente      

 afectate de  întreruperile neprogramate;                                  
 c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat 

- stradal     24h       24h     24h      24h    96h 
- pietonal      
- arhitectural     
- ornamental      
- ornamental-festiv    

1.2.2. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE 



  
    utilizatorilor, pe tipuri de iluminat  

-  stradal     25           25      25    25      100 
- pietonal      
- arhitectural      
- ornamental       
- ornamental-festiv    

  : 
-                50       50           50     50     200 
- alei  
- monumente     

 afectate de întreruperile programate; 
 
 c) durata medie a întreruperilor programate; 36h     36h        36h   36h   144h 
 
  
    perioada de întreru  
    iluminat 

- stradal     5        5          5         5      20 
- pietonal      
- arhitectural      
- ornamental       
- ornamental-festiv   

 
1.2.3. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR 

de întreruperi neprogramate datorate 
     
     
 b) d iune 
    pentru întrerup  

 
     SAU BENEFICIA DE ILUMINAT PUBLIC 
  
                     50    50    50    50    200 
  
    s-a ice.                     100% 100% 100%100% 100% 
2. INDICATORI  

 
 

 
 a) num ivind 
     
                    0      0       0       0        0 
 r operatorului 
     
     
                                                                    0      0      0        0        0 
 

 
      
 a) valoarea  de operator în cazul 
                  
  
    nerespectarea parametrilor de furnizare;                                               
 ilizator;                                           
  
    contestarea valorilor;                                                                              
  
     
 
 
 



 

ROMÂNIA                                                                                                  Anexa nr. 2  
                                            la Hotararea Consiliului Local 

COMUNA ULMU                                                                                                                                                 nr. 23 din 16 iulie 2021 

CAIET DE SARCINI 
al serviciului de iluminat public din comuna Ulmu 

Jud. Braila 
    Obiectul caietului de sarcini 
ART. 1 
    ublic din UAT Ulmu, stabilind 

. 
    ART. 2 
     

at public, indiferent de tipul de gestiune. 
    ART. 3 
    re a serviciului de 

 
    ART. 4 
    

 
le specifice sau altele asemenea. 

    

serviciului de iluminat public. 
    gerea 

serviciului de iluminat public. 
    ART. 5 
    Termi Regulamentul serviciului de iluminat public. 
 
    CAP II Obiectul contractului  
    ART. 6 
    Operatorul serviciului de iluminat public va asigura: 
    a) respectarea legis

 
    
specificul locu  
    c) respectarea indicatorilor de performa
dare în administ  
    sistemelor de iluminat public; 
    

 
    f) cre umurilor 

 
    -teritoriale pentru care are 

au contract de delegare a gestiunii; 
     
    i) înregis  
    j) anali r ce se 

  
    k
acestor consumuri; 
    l) rea
iluminat public; 
    m) statistica i  
    n) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, 

serviciilor; 
    o  
    p  
    q  
    r) aplicarea de metode perf

 



    s) elaborarea planurilor anu
 

    t) executarea în bu
si  
    u a 

 
    v

locale; 
    w
tehnico-economice ale sistemului de iluminat public; 
    x  

ministrare; 
    y
caz. 
    ART. 7 
    ul de serviciu (regulamentul 
de serviciu se întocme  al serviciului de iluminat public). 
    ART. 8 
  Conditiile de exploatare 
   În caietul 
cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se mod r 

 
  CAP. 3 
    Sistemul de iluminat public 
 
    ART. 9 
    le legii, a sistemului de iluminat public, în aria 
administrativ-  a UAT Ulmu  
    ART. 10 
    ,  traseul 

le de iluminat public,punctele de conectare/deconectarea  
sistemului de iluminat,punctele de delimitare a celor doua sisteme , puncte de aprindere etc, s
lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului ,amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului de 
stalp, a tipului si numarului de corpuri, a numarului si puterii lampilor,etc,  locul de amplasare pentru iluminatul festiv sunt 
prezentate în anexa nr. 1  
    ART. 11 
  Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr.2 la prezentul  caiet de sarcini. 
  
   ART. 12 
    isteme de iluminat public, cu precizarea 
categoriei artere

montare a co  
    ART. 13 
    Caracteri rice, ori a unor 

anexei care se va completa cu datele din tabelul nr....,  -cadru, cu datele necesare 

ornamental-festiv). 
    ART. 14 
    În  
    a) fa fi de 90% (se va trece valoarea  
    i gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. 1  
    c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat  
    d) program      
     e) alte date necesare definir  
    ART. 15 
    Prestarea serviciului de iluminat public se va executa  
    

de iluminat; 
     



     
    ea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
    lic; 
     
    

 
     
    t, în conformitate cu programele aprobate; 
     
    k) respectarea re  

 
    cifice pentru 
realizare a serviciului de iluminat public; 
    

rente; 
    egulamentul serviciului; 
    o) încheierea contractelor cu 

 
    p) d ului de iluminat public în conformitate cu programele de 

publice locale; 
        q

viciului de iluminat public; 
r e 
operator pe baza unei proceduri specifice; 
    s  

rmen de 60 de zile calendaristice de la data 

sistem; 
    t) informare
sistemul de iluminat public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa  nr. 2 
 

 
 

 
    Semnifica  
    A -  
________________________________________________________________________________ 

 
crt. tronsonului  aerian                              revizie monofazic 
      
________________________________________________________________________________ 

1.  Comuna Ulmu- 1050 lampi cu led,50 w, IP 66. Puncte de aprindere-6 buc 
2. Parc Ulmu-10 buc cu led IP 66 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul nr.8 
 
     
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

                             
________________________________________________________________________________ 
  1.Parc Ulmu- 10 lampi 
___________________________________________________________________________ 
  2. 
________________________________________________________________________________ 
  3. 
________________________________________________________________________________ 
  4. 
________________________________________________________________________________ 
  5. 
________________________________________________________________________________ 
  6. 
________________________________________________________________________________ 
  7. 
________________________________________________________________________________ 
  8. 
________________________________________________________________________________ 
... 
________________________________________________________________________________ 
  n 
________________________________________________________________________________ 
     
 
                              --------------- 
 

 



ROMÂNIA                                                                                                Anexa nr. 3 
                                                    la Hotararea Consiliului Local 

COMUNA ULMU                                                                                                                                                 nr. 23 din 16 iulie 2021 
STUDIU DE OPORTUNITATE 

 PRIVIND  SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI ULMU  ATRIBUIT PRIN 

DELEGAREA GESTIUNII UNUI OPERATOR AUTORIZAT 

 

 

1.1. Iluminatul public -  

   -

 

în orel  

         ni ale iluminatului public sunt:  

  iluminatul strazilor, 

   

  iluminatul zonelor comerciale , 

  iluminatul zonelor de plimbare si al parcurilor, 

  i monumentelor . 

         

ii :  

-  ,  

-  

- reducerea chelt  

      ltuielilor indirecte, r

accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente r

iile efectuate pe plan 

ntelor rutiere. Astfel, 

 

Asigurarea  accidente pe timp de 

trot  

    -

tehnici, en ectate 

 au presupus în epoca mode

de ap -

uparea pentru realizarea diverselor sisteme de il

trafic



public atât din partea 

fericit

asupra conceptului de iluminat p

 

Avantajele unui iluminat public de calitate sunt:   

  s  

  reducerea accidentelor 

  reducerea crim  

  utilizarea e , orientare 

  confort psihic  

 

unui iluminat corespu  

  30% pe drumuri urbane (trafic mixt) 

  45% pe drumuri rurale 

   

 

1.2. Zo  

     DRUMURILE PRINCIPALE  

      , costurile proprietarului sistemului 

, normelor de ilumin

.      

 DRUMURI SECUNDARE  

    Majoritatea    sunt instalate în aceste zone 

consumul " este  

, iluminatul eficient presupunând sc   

    

     A

  comuna tate . 

   ZONELE DE CONFLICT, inter zone pietonale  

   COSTURILE  Sistemului de Iluminat Public  

     Analiza acestui aspect presupune:  

    - un mod realist de a privi asupra costurilor iluminatului public ,  

   - încercarea e nevoile beneficiarilor , 

   - crearea celei mai ec  

   -  ilor 

 

 

     1.3. Cadrul legislativ actual privind serviciul public de iluminat  

    ratorilor de sistem 

 

- 2006.  Astfel,  SDEE Muntenia NORD 



 incluzând stâlpii d

tare . 

  ere este dat de:  

    - a 

    - costul  

    -  

    - verificarea componentelor electrice 

       -2

iona doar printr-o alegere 

tehnice: 

 -   

 - folosirea surselor economice  

 -  

-  calitate (puritate, geometrie,material);  

- reduc  

         Prin a Legii serviciului de iluminat public nr.  

  inat public; 

    

  dul de gestionare a serviciilor de iluminat public;  

   

  -beneficiar.  

Teoret : 

   

orizare.  

inat public (ge

 

  5.  În acest context, un rol major îl r orul de energie, SDEE Muntenia NORD,  cu  care trebuie 

incheiat un contract de folosinta gratuita a infrastructurii . 

     

moderne, var

lumino-  

Pentru reducerea consu  

- reducerea nivelului de iluminare pe durata orelor cu trafic redus (0,5) prin reducerea tensiunii de alimentare cu circa 10 

% se poate realiza o reducere a fluxului luminos cu circa 1 absorbite , pe acest interval de timp, 

cu circa 20 % ; 

- a

 ;  

-  de revenire a energiei electrice (lei/KWh) pentru iluminat public, în 

de  

 - erformante în 

performante .  



6. or de iluminat public, serviciul de iluminat public din 

comuna Ulmu, jud va re indicator

 

1.4. Criterii de calitate în iluminatul public 

 Iluminatul public strada ii, 

. Pentru toate aceste obiective, standardul roman SR 13433 precum si normele europene (CIE) 

stabilesc criterii clare de calitat cipale ce se s

amintite sunt:  

-  

-  

- limitarea orbirii cauzate de sistemul de iluminat (orbire de incapaci confort).  

-economice sunt prioritare, în asigurarea unui mediu 

confortabil, luminos, în cazul centrului or  

  o Se

 

   o armonie între aspectu ajul comunal;  

   igure securita

comportamente criminale;  

   

  o Protejarea echipamentului contra actelor de vandalism;  

   

 

Capitolul II. DESCRIEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC EXISTENT ÎN COMUNA ULMU, 

 

       sistemului de iluminat public din COMUNA ULMU, jud. Braila este  

Valoarea , pe 

stabilite de executant în urma contractului de aderare (tarifele fiind impuse, neputând fi negociate) . R

ensiune pentru alimentarea cu energie a sistemului de iluminat public sunt relative noi,majoritatea lampilir si 

instalatiilor avand o vechime de circa trei ani.  operatorul SDEE Muntenia NORD în 

ultimii ani au fost în sol  

  Capitolul III. INDICATOR  

 

asigurarea serviciului. Indicator  serviciul de iluminat 

public, avându-se în vedere:  

 

 

c. s

ai serviciului;  

 

i energiei electrice;  

 

g. Indicatorii de performa  



 a) cal  

  

 c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;  

 

 

 e) sol lor referitoare la serviciul de iluminat public;  

  

  

 gure:  

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;  

b) ev  

 

ravalorii serviciilor efectuate;  

e  

e 

 

 - modului  

 - în contractul de  delegare a 

gestiu  

 - modul de adminis

publice de iluminat din infrastructura edilitar- gestiunii;  

 -  

 - mo  

 

Timpul de rezolvare al sesi  

8 a) a =24 h,  

   b) b =72  

  

a)  

  

 3.2.Indicatori de perf ,Calitatea serviciilor prestate/reabilitate  

 

c  

în 

13433.  

-T.I.- cauzat de s  

e e < 24h. 

 f). timpul mediu de rez

c  chivalente.  



Capitolul IV. MODALITATEA DE ACORDARE A GESTIUNII  

Serviciile  piilor stabilite de Legea 

nr.51/200 gea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, trebuind 

:  

-  

-  

-    

-  

    a gestiunii pentru 

realizarea unui serviciu performant prin intermediul unui agent economic autorizat, denumit Operator. Serviciul de 

onale 

  interesati de prestarea 

serviciului vor ace gestionarea unor servicii similare, 

  Însuratei. 

 9.  sunt  

-  

-  

-  

- modul   

-  

     

- continuitatea din punct de veder  

-  

-  în calitatea lor de utilizatori ai 

serviciului;  

- 

 

- respectarea standardelor minimale pr e cele ale Uniunii 

Europene în acest domeniu.  

   Capitolul V. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, 5.1.Modul de 

 

  În prez  Insuratei este în proprietatea 

SDEE Muntenia NORD 

proprietatea UAT  Insuratei . 

 Insuratei pentru î SDEE Muntenia NORD 

 Insuratei.  

 

Insuratei 

echipamentelor. Defectele p

înregistrare.  

  



    Luând în considerare caracteristicile specifice serviciului de iluminat public, ana -financiare nu 

 -se calcula indicatorii uzuali: 

VNA (valoarea neta actualizata) , RIR (rata interna de rentabilitate) sau DRA. 

 5.2.1. Sociale - 

reprezentând elemente de micro- e limbaj formal. - 

pietonale, realizarea unei infrastructuri ed

-

 

 

5.2.2 Financiar unitar de 

-

Sistem rea contractului de concesiune a serviciului de iluminat p  Insuratei 

ia. 

Existen

re, 

pentru  

5.2.3. Analiza beneficiilor  

-  

- realizarea unui climat favorabil pentru prelungirea timpului petrecut în afara lo

cuantificat asup  

-  

5.2.4. Mediu Iluminatul public are implic  

- energiei (reducerea consumurilor nejustificate  

- utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie).  

- prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex.: excluderea  

- reducerea pol

nu pot fi utilizate pe post de "reflectoare").  

CONCLUZII  

   Argumentele expuse mai s viciu de ilumina

performant în comuna Ulmu  

    e de atei at 

public în comuna Ulmu 

alinierea la normele Uniunii Europene, se recomand  efectuarea acestui serviciu public de în 

 de lege. 

   Realizarea serviciului de iluminat public (mentenanta instalatiilor electrice), din comuna Ulmu , se va 

atribui  prin încheierea unui c vicii, prin procedura , în temeiul art. 29 

alin (8) , lit. b) i alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilit i publice nr.51/2006, coroborat cu art. 7, alin. (5) din 

Legea 98/2016 privind achi   Valoarea contract 130 000 

încheia pe o durata de trei ani. Exploatarea , intretinerea executarea lucrarilor , precum si a reglajelor protectiilor si 



calibrarea sigurantelor se va realiza potrivit Conventiei de exploatare inch

Orasului Insuratei si operator, in calitate de prestator de servicii. 

 

 

a) Ordinul nr. 77/ 2007  privind  aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii 

viciului de iluminat public.  

b) Legea 98/2016 privind ach  
c) Legea nr. 51/2006   

 d)  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

e)  lui nr. 71/2002 privind organizarea eniului 

, aprobata prin Legea nr.3/2003modificata si completata prin Legea nr.10/2020;  

f) Legea nr. 230/2006  a serviciului de iluminat public. 

 g) Ordinul nr.296 d - CPSA.  

 
Intocmit, 

VICEPRIMAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                                                Anexa nr. 4  
                                                                                                                      la Hotararea Consiliului Local 

COMUNA ULMU                                                                                                                                                 nr. 23 din 16 iulie 2021 
 

 

  SERVICII 
 

NR. ______/  _______________ 
 

Temei juridic: 
 Prezentul contract s-a încheiat în temeiul art. 29 alin (8) , lit. b) si alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de 

a 
98/2016 pr  Legii nr.230 din 07.06.2006  privind serviciul de iluminat public; 
 

CAPITOLUL I 
 

     Comuna Ulmu  cu sediul în sat Ulmu, jud. Braila , Str. Liviu Rebreanu ,nr.25 Banica Vasile , 
a zitor, 
          
  ....................................................., telefon/fax - , num  codul unic de înregistrare, CONT  cu sediul 

............... ,  
prestator/operator denumite in continuare parti, s-a convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea  prevederilor de 
mai jos. 
 
3. Obiectul contractului: 

3.1.Obiectul  contractului  il  constituie  predarea si intretinerea  serviciului  a sistemului de iluminat 

public (denumite in continuare serviciu) de pe teritoriul localitatii  ......................, de catre Prestator,  pe durata 
contractului, pe baza tarifelor stabilite prin prezentul contract, la care se adauga pretul materialelor puse la dispozitie de 
catre prestator. 

 prestator pe 
baza de comanda ferma din partea beneficiarului. 
 
4. Durata contractului: 

Contractul de servicii de mentenanta a instalatiilor de iluminat public de pe teritoriul localitatii  ULMU , se incheie pe 
o durata de 3 ani de zile de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.  
 
5. Pretul contractului: 

contractului este de ................... lei. 
5.2  lei, conform art. 7, alin. (5) din Legea nr. 

98/2 ul  materialelor folosite, conform anexei la prezentul contract.  
5.3.Cuantumul serviciilor  prestate se va stabili pe baza comenzilor beneficiarului si a centralizatoarelor de lucrari  

intocmite lunar de prestator si confirmate de beneficiar. 
5.2. Decontarea serviciilor prestate se va face lunar  conform centralizator intocmit pe baza tarifelor unitare din oferta 

 prezentul contract, la care se adauga pretul materialelor puse la dispozitie de catre prestator. Daca lucrarile 
executate nu se regasesc in lista de tarife unitare, decontarea acestora se va face pe baza de deviz de lucrari intocmit de 
prestator si acceptat de beneficiar. 

5.3. Tarifele  unitare stabilite pentru indeplinirea contractului sunt ferme, fixe si neindexabile pe o perioada 
contractului. 

5.4.Preturile pentru materiale puse la dispozitie de catre Prestator pentru indeplinirea contractului  vor fi  preturile 
valabile  la  data executiei lucrarilor, conform documentelor de gestiune ale Prestatorului, la care se va adauga o cota de 
aprovizionare de 20%. 

5.5.   Plata se va face pe baza facturii prin conturile: 
 a) prestator: ___________ deschis la _________; 
 b) beneficiar: _____________________________________________________________ 

5.6. Plata facturilor se va face prin transfer bancar la banca si in contul prestatorului, in termen de 30 zile  de la data 
primirii facturii fiscale de catre beneficiar, in conditiile respectarii clauzelor contractuale. 
 
6. Interpretare: 

6.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si 
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

6.2 Termenul zi sau zile  sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit 
. 



 
7. Documentele contractului: 
Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, dupa caz: 
       a) Anexa definitii-Anexa 1 
       b)Anexa tarife unitare pentru servicii de mentenanta desfasurate in vederea asigurarii continuitatii serviciului de 
iluminat public ( cf. Legii 230/2006)-Anexa 2; 
 
8. Puncte de delimitare : 
Punctele de delimitare sunt: 

8.1 In cazul retelelor electrice de distributie a energiei electrice aeriene, folosite si pentru iluminatul public, la clema la 
care se racordeaza coloana de alimentare a corpului de iluminat public in reteaua aeriana; clema si implicit contactul 
electric se considera ca facand parte din  sistemul de  iluminat public. 

8.2 La retelele aeriene si subterane destinate exclusiv iluminatului public, la cutia de distributie sau punctul de 
aprindere (sigurantele pe intrare fiind in sarcina distribuitorului de energie iar cele pe iesire in sarcina gestionarului 
sistemului de iluminat public). Contorul de masura este in sarcina distribuitorului de energie electrica. 
 
9. Drepturile Prestatorului:   
Prestatorul are urmatoarele drepturi, in conditiile legii: 

9.1.dreptul de acces in instalatiile electrice  pentru asigurarea functionarii normale a  sistemului de iluminat public  din 
localitate, pentru lucrarile si interventiile necesare; 

9.2.dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrarile de defrisare a vegetatiei si/sau taierile de modelare pentru 
crearea si mentinerea distantei minime fata de reteaua electrica de iluminat public  din localitate;  

9.3.Prestatorul poate cere o prelungire a termenului de finalizare a serviciilor din urmatoarele motive: 
 servicii suplimentare comandate de beneficiar; 
 conditii meteo nefavorabile confirmate de reprezentantul beneficiarului; 
 nerespectarea de catre beneficiar a obligatiilor sale, notificate in scris de prestator; 
 forta majora; 
 alte motive care nu au putut fi prevazute, confirmate de reprezentantul beneficiarului. 

 
10. Drepturile  Beneficiarului: 

10.1.Beneficiarul are dreptul de a solicita prin comanda ferma catre prestator mentenanta instalatiilor de iluminat 
public, in aval de punctele de delimitare, cum ar fi: 

-  analiza starii tehnice a instalatiilor; 
-  controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite:  vant puternic, ploi torentiale, 

viscol, formarea de chiciura etc.; 
-  demontari de elemente ale sistemului de iluminat public; 
-  interventii in sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizari. 

10.2.Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pe parcursul executiei prin personalul specializat 
propriu pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile tehnice si legale in vigoare.  
 
11. Obligatiile Prestatorului :   
Prestatorul are urmatoarele obligatii: 

11.1. Sa respecte  reglementarile si normele generale si specifice de securitate  a muncii in vigoare pentru activitatea de 
prestare servicii de mentenanta in instalatiile electrice. 

11.2. Prestatorul va respecta prevederile legale în vigoare, privind securitatea muncii si protectia mediului. 
 11.3. Prestatorul se obliga sa respecte prevederile din fisele tehnologice, instructiunile tehnice si prescriptiile 
energetice, prevederile legale in vigoare. 
 11.4. Prestatorul va certifica calitatea serviciilor executate prin documentele (buletine de revizie, buletine de 
masuratori, procese verbale de lucrari ascunse,etc.) incheiate conform legislatiei in vigoare. 
 11.5. Pentru toate lucrarile ascunse , prestatorul va informa prin comunicare directa, telefonica sau in scris 
beneficiarul, asupra datei si operatiei ce urmeaza a se executa (inchidere profil, executie manson/cutie terminala, pozare 
cabluri, executie fundatii stalpi, executie prize de pamant, masuratori etc.), pentru ca beneficiarul sa poata asista la executie 
sau probe. In cazul in care beneficiarul nu se prezinta la data specificata, prestatorul va continua executia serviciului in lipsa 
acestuia.   
 11.6. Prestatorul raspunde pentru integritatea instalatiilor la care lucreaza.  
Data terminarii serviciilor se considera data inscrisa in procesul-verbal de receptie la terminarea serviciilor . 
 
12.  Obligatiile Beneficiarului:  
Beneficiarul are urmatoarele obligatii: 

12.1.Beneficiarul se obliga sa plateasca facturile emise de Prestator in termen de 30 zile de la  data emiterii facturii. 



12.2.Daca beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are 
dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de penalitatile prevazute la art. 13.2. Dupa ce beneficiarul onoreaza 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in termen de 5 zile lucratoare. 
 12.3.Receptia cantitativa si calitativa a serviciilor se face la locurile de desfasurare a serviciului sau la sediul 
beneficiarului. 
 12.4.Procesul  verbal de receptie al serviciului va fi semnat de catre beneficiar si transmis prestatorului in termen 
de maxim 3 zile de la data primirii. 
 12.5.Beneficiarul se obliga sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile stabilite de actele normative in vigoare 
pentru modificarea  sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare ( console, brate, corpuri de 
iluminat etc.) sau prin inlocuirea celor existente cu altele de alt tip, daca solicita prin comanda prestatorului lucrari de acest 
tip. 
 12.6.Beneficiarul se obliga sa obtina  acordurile proprietarilor  pentru afectuarea lucrarilor de defrisare a vegetatiei 
si/sau taierilor de modelare  pentru crearea si mentinerea distantei minime fata de  instalatiile electrice din localitate. 

12.7.Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le 
considera necesare indeplinirii contractului. 
 
13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

13.1.In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, 
atunci beneficiarul are dreptul de a deduce ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din pretul serviciilor neexecutate la 
termen/necorespunzatoare, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, suma care nu va depasi 
cuantumul sumei asupra careia a fost calculata. 

13.2.In cazul in care beneficiarul nu isi onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite la 
clauza 12.1., atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % din plata neefectuata, 
pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiei de plata, suma care nu va depasi cuantumul sumei 
asupra careia a fost calculata. 
 13.3.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, 
da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept si de a pretinde plata de daune-interese.  
 
14. Receptie si verificari  

14.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. 
14.2. La receptia serviciului se va avea in vedere : 

             - modul de realizare a lucrarilor, reparatiilor , in conformitate cu prevederile legale si a prescriptiilor energetice in 
vigoare; 
             - rezultatele incercarilor si masuratorilor prevazute a se executa cu ocazia lucrarilor. 

14.3.Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu respectarea reglementarilor in 
vigoare. Beneficiarul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru 
acest scop. 

14.4.Incercarile, masuratorile si completarea buletinelor de verificare aferente se vor efectua conform reglementarilor 
in vigoare.     
 
15. Incepere, finalizare, intârzieri, sistare 

15.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor comandate punctual de beneficiar  (controale, lucrari 
/ interventii accidentale) in termen de 5 zile lucratoare de la primirea comenzii.  

(2) In cazul in care prestatorul sufera intârzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
beneficiarului, 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. 

15.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, acesta are obligatia de a 
notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea datei de prestare asumate  se face cu acordul partilor. 

15.3. Serviciile sistate la cererea beneficiarului, se deconteaza de acesta la valoarea cheltuielilor efectuate de prestator 
pana la momentul comunicarii sistarii pe baza de proces verbal de sistare si deviz de lucrari care trebuie transmis in termen 
de 5 zile de la data anuntarii sistarii. 

15.4.Dupa semnarea contractului se vor identifica toate problemele din instalatiile de iluminat din localitate si se vor 
programa lucrari  pe o perioada de timp agreata de parti ( poate fi durata contractului), care vor deveni parte din  
Programul de reparatii. Programul de Reparatii se intocmeste de beneficiar si se accepta de prestator. 

15.5.Pentru serviciile planificate, prestatorul va respecta Programul de reparatii defalcat pe luni, transmis de 
beneficiar lunar cu 25 zile inaintea inceperii lunii de referinta. 

15.6.Termenele de efectuare a serviciilor programate (reparatii) ce fac obiectul prezentului contract sunt cele prevazute 
in Programele lunare. 
 15.7.Prestatorul va intocmi si depune spre aprobare lunar la beneficiar centralizatorul serviciilor prestate insotite 
de procesele verbale de receptie, procese verbale de lucrari ascunse aferente, buletine de verificare in vederea acceptarii de 
beneficiar. 



 15.8.Centralizatorul serviciilor prestate va  fi confirmat de beneficiar in termen de cel mult 3 (trei) zile 
lucratoare de la data prezentarii lor de catre prestator. 
 Dupa acceptare, prestatorul va emite factura pentru serviciile executate si o va prezenta spre decontare la  
beneficiar. 
 
 
16. Amendamente:  

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. 
 
17. Forta majora : 

17.1.  Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
Forta majora exonereaza Partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada 
in care aceasta actioneaza. 

17.2. Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest  lucru in scris celeilalte parti, complet, in decurs de 48 
de ore de la aparitia acesteia.  

 Partea care invoca forta majora va lua toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.                
Neindeplinirea obligatiei de  comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator de raspundere al acesteia, dar 
antreneaza obligatia Partii care trebuia sa o comunice de a repara pagubele cauzate Partii contractante prin faptul 
necomunicarii. 

17.3. Daca forta majora 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 din Parti sa poata pretinde 
celeilalte daune-interese. 
 
18. Modificarea contractului: 

18.1. Contractul se modifica in situatiile in care intervin modificari in lista de tarife unitare pentru serviciile de 

mentenanta. 
18.2. Modificarea contractului se face prin acte aditionale in care se mentioneaza modificarile intervenite. 

 
19. Rezilierea  contractului: 

 19.1. Nerespectarea obligatiilor contractuale duce la rezilierea contractului, partea din vina careia sa produs rezilierea 
fiind obligata la plata de daune. 
 19.2. Prezentul contract inceteaza in conditiile in care forta majora actioneaza pe o perioada mai mare de 6 luni, 
la expirarea duratei pe care a fost incheiat sau prin acordul partilor.  
 19.3. In cazul prevazut la art. 21.2, prestatorul va factura beneficiarului serviciile prestate pana in momentul 
incetarii contractului.  

19.4.  Partile pot rezilia de comun acord prezentul contract, cu conditia preavizarii celeilalte parti, cu 30 de zile inainte 
de expirarea lui. In acest caz,beneficiarul va achita prestatorului contravaloarea serviciilor executate pana la data incetarii 
contractului. 
 
20. Plata de daune: 

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre Parti da dreptul Partii lezate  de a 
pretinde plata de daune  interese.  
 
21. Solutionarea litigiilor: 

21.1.Partile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau 
disputa care se poate ivi intre ele in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

22.2.In cazul in care, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa rezolve in mod 
amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanta judecatoreasca 
competenta.  Pâna la pronuntarea unei Hotarâri Judecatoresti definitive, partile  isi vor indeplini in continuare obligatiile 
care le  revin conform prezentului contract. 
 
23. Limba care guverneaza contractul: 

Limba care guverneaza contractul este limba româna. 
 
24. Comunicari: 

24.1.Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris; 
documentele scrise trebuie inregistrate atât in momentul transmiterii cât si in momentul primirii. 

24.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii 
comunicarii. 
 



25. Legea aplicabila contractului: 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.       
 
26. Dispozitii finale: 

26.1.Completarile si/sau modificarile aduse prezentului Contract nu sunt valabile intre partile contractante si in 
raporturile cu tertii, decat daca rezulta expres din acte negociate de parti si semnate de reprezentantii legali ai partilor. 

26.2.(a) Pentru neexecutarea,  in  totalitate sau partiala, a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund 
conform prevederilor legale in vigoare. 

(b)Anularea unora dintre prevederile acestui contract nu va inlatura drepturile si obligatiile partilor ce rezulta din 
prevederile ramase in vigoare si nu aduce atingere obligatiilor deja executate de parti. 
cadrul Directiei de Servicii Tehnice. 
 
 

Prezentul contract s-a incheiat asta .... in 2 ( doua ) exemplare originale, din care unul la Prestator  si 
unul la Beneficiar. 
 
 
                 Beneficiar,                                                                                                       Prestator, 
         COMUNA ULMU                                                                                          ADMINISTRATOR 

             
                                                                                          
                                                                                                            
 
 
                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 1 

 
DEFINITII 

 
  

Contract Reprezinta prezentul contract  si toate anexele sale 
Achizitor si  Prestator        Partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract. 
Pretul contractului      Pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 

integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract. 
Servicii     Activitati a caror prestare fac obiect al contractului. 
Mentenanta Ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executa asupra structurilor, 

instalatiilor (sistemelor) si componentelor considerate mijloace fixe aflate in exploatare  si 
care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea starii tehnice necesare indeplinirii 
functiilor pentru care au fost proiectate. 

Retea electrica de distributie (RED) Reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv. 
Sistem de distributie a energiei 

electrice 

Totalitatea instalatiilor detinute de un operator de distributie care cuprinde ansamblul de 
linii, inclusiv elemente de sustinere si de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de 
transformare si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea 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; 

Sistem de iluminat public 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 liniilor, 
instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, 
izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate 
pentru iluminatul public. 

Serviciul de iluminat public  Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si 
de interes economic si social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-
teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei 
publice locale, in scopul asigurarii iluminatului public. 

Punct de delimitare In cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si pentru distributia energiei 
electrice  reprezinta punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si 
sistemul de iluminat public . 

Amonte, aval  Notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile sistemului de 

distributie a energiei electrice spre instalatiile sistemului de iluminat public . 
Corp de iluminat 

 

Aparat care serveste la distributia, filtrarea si transmisia 
luminii produse de la una sau mai multe lampi catre exterior, care cuprinde toate 
dispozitivele necesare fixarii si protejarii lampilor, circuitele auxiliare si componentele 
electrice de conectare la reteaua de alimentare, care asigura amorsarea si functionarea 
stabila a surselor de lumina. 

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. 

Daune Prejudicii suferite de una sau ambele parti semnatare ale contractului . 
Daune  interese  compensatorii Daune   interese   acordate   pentru   neexecutarea totala sau  partiala, sau pentru  

executarea    necorespunzatoare   a    obligatiei   contractuale. 
Forta majora Un  eveniment  mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii  sau  vinei  

acestora,  care   nu  putea  fi   prevazut   la   momentul   incheierii contractului   si    care   
face    imposibilla    executarea    si,   respectiv   indeplinirea contractului;    pot fi   
considerate    asemenea    evenimente:    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. 


