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JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG  
PRIMAR 

Anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre nr. 195/2021 
 

MODEL CADRU 
CONTRACT DE DELEGARE 

prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public în orașul Hațeg, jud. Hunedoara 
 

În temeiul Legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 
cornpletarile şi modificările ulterioare, a Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public cu 
completarile şi modificarile ulterioare, a Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 86/2007, a Ordinului Presedintelui 
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 87/2007, a 
Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, a HG nr.867/2016 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, a O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, 
cu modificarile și completarile ulterioare; 
Urmare a Hotărârii Consiliului Local Hateg nr.  /2021pentru modificarea hotărârii nr. 10/2018 privind 
aprobarea înfiinţării, organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de 
iluminat public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, s-a încheiat prezentul contract de concesiune, 
între: 

CAPITOLUL I     Parti contractante 
Unitatea administrativ-teritorială Orasul Haţeg, cod fiscal ____________, cu sediul în 

Hateg, str. Piata Unirii, nr.6, judetul Hunedoara,  reprezentat, in conformitate cu prevederile  O.U.G. 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, prin dl. Primar,  
Adrian-Emilian Puscas, in calitate de delegatar/beneficiar, pe de o parte 
 si 

SC ____________________ cu sediul in _____________, str. _________________, nr.____, 
Judetul  _______________, inregistrata la Registrul Comertului cu ________________ , avand CUI 
_______________, reprezentata prin _______________, avand functia de ___________________,  in 
calitate de delegat/prestator, pe de alta parte, au incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.  

CAPITOLUL II 
  Obiectul contractului de delegare a gestiunii 

   Art. 1(1) Obiectul contractului îl constituie delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de 
iluminat public în orașul Hateg, județul Hunedoara,constând în următoarele activități: 
a) intretinerea sistemului de iluminat public/activitati de operare propriu-zisa: gestionarea, 
administrarea, exploatarea, întreținerea și asigurarea funcționării continue, astfel încât sistemul de 
iluminat public să corespundă exigențelor impuse; 
b) intretinerea iluminatului ornamental festiv - iluminarea temporara cu ocazia sarbatorilor de iarna, 
realizata prin montarea si demontarea ornamentelor/instalatiilor de iluminat festiv puse la dispozitie de 
UAT orasul Hateg; 

 (2)Obiectivele delegatarului sunt:  
a) realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care sa corespunda cerintelor de trafic, 
eficienta, etc; 
b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de 
concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract. Structura și nivelul 
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tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile 
legale; 
c) gestionarea si optimizarea consumului de energie, in paralel cu îmbunătățirea calitatii 
iluminatului public; 
d) administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor publici; 
e) garantarea permanenței în funcționare a iluminatului public; 
f) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 
g) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum 
si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; 
h) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor; 
i) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor peisagistice ale localitații, precum si 
marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase; 
j) nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor; 
k) dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public; 
l) liberul acces la informatii privind aceste servicii publice; 
m) transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor. 

    Art. 2Categoria de bunuri ce vor fi utilizate de delegat in derularea contractului sunt bunurile 
proprii ale delegatarului care, la incetarea contractului, raman in proprietatea acestuia. 

CAPITOLUL III 
   Dispozitii generale 

Art. 3 (1)Oraşul Haţeg va urmări, controla si supraveghea: 
a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de concesionarul 
serviciilor publice de întreținere a iluminatului public, inclusiv în relația cu beneficiarii; 
b) calitatea și eficienta serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanța; 
c) parametrii serviciilor prestate; 
d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau 
modernizare a sistemului de iluminat public; 
e) modul de modificare si ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul de utilitate publică. 
             (2) Pe durata contractului părțile se obligă să îndeplinească cu bună credință obligațiile 
asumate, să nu întreprindă nici un act sau activitate în scopul prejudicierii celeilalte părți, să se 
informeze reciproc și să coopereze în vederea executării obligațiilor asumate. 

(3) Delegatul se va adapta in permanenta la calitatea și cantitatile solicitate de delegatar, in 
condițiile legislatiei in vigoare si va respecta in permanență standardele și normativele in vigoare din 
domeniul activitatilor prestate în cadrul serviciului de iluminat in oraşul Haţeg. 

(4)Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii urmatoarele:  
a) caietul de sarcini privind prestarea serviciului;  
b) regulamentul serviciului;  
c) studiul de fundamentare; 
d) indicatorii tehnico-economici de realizare a serviciului ; 
e) documentatia de atribuire; 
f) oferta concesionarului, formularele și anexele acesteia 
g) procesul verbal de predare-preluare a bunurilor din patrimoniul public utilizate de delegat în 
derularea activitătii sale. 

(5) Prestatiile serviciului public pentru activitatile mentionate la art. 1 alin. (1) vor fi efectuate 
exclusiv in aria UAT Orasul Hateg. 

CAPITOLUL IV 
  Durata contractului 

    Art. 4 Durata prezentului contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de 
iluminat public in orasul Hateg, judetul Hunedoara este de 60 luni, incepand cu data intrării în vigoare 
a acestuia, în condiţiile legii. 
 Art. 5 Pe durata stabilita la art. 4 se interzice operatorului subdelegarea activităților ce fac 
obiectul contractului, cu exceptia subcontractantilor declarați in oferta, precum și cesionarea 
contractului de delegare a gestiunii fara acordul delegatarului.  
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CAPITOLUL V 
  V.1. Valoarea contractului 

     
Art. 6 (1)Preţul plătit de delegatar, pentru serviciile prestate pentru Oraşul Haţeg ca si 

utilizator al serviciului, este de …………………. fara tva/60 de luni, respectiv …………………. lei 
inclusiv tva, in funcţie de oferta financiară făcută de operator pentru prestarea activiţătilor de 
întreținere a iluminatului public, ce a fost avută în vedere la atribuirea contractului, în condiţiile legii, 
prin raportare la serviciile prestate efectiv de către operator şi recepţionate de autorităţile 
administraţiei publice locale prin structurile cu atribuţii, din aparatul de specialitate al primarului 
Orasului Haţeg. 

(2)Serviciile de intretinere a iluminatului public se presteaza in baza tarifelor orare 
fundamentate in cadrul propunerii financiare. 

(3)Tariful orar al activității de întreținere/operare a sistemului de iluminat public este, conform 
ofertei financiare, de ……………….. . Valoarea prestatiei lunare se va determina în baza facturii 
emise de delegat avand in vedere numarul total de ore prestate. Plata se va face lunar pentru serviciile 
prestate in baza comenzilor date, in functie de necesitati, de structurile cu atribuţii din aparatul de 
specialitate al primarului Orasului Haţeg, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege, în contul 
delegatului …………………………………., deschis la ……………………………… 

(4)Tariful orar al activității de întreținere a iluminatului ornamental festiv este, conform ofertei 
financiare, de ……………….. . Prețul total pentru iluminatul festiv se determina în baza facturii 
emise de delegat avand in vedere numarul total de ore prestate, la tariful orar prezentat în ofertă de 
concesionar și aprobat de către concedent prin atribuirea contractului. Plata se va face lunar/anual 
pentru serviciile prestate in baza comenzilor date , in functie de necesitati, de structurile cu atribuţii 
din aparatul de specialitate al primarului Orasului Haţeg, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege, 
în contul delegatului …………………………………., deschis la ……………………………… 

(5) Factura va fi intocmită pe baza preturilor cuprinse in oferta si va fi însotită de procesul 
verbal de recepție a serviciilor, avizat de reprezentanții delegatarului si de situatiile de plata intocmite 
distinct pe fiecare tip de activitate, confirmate si acceptate la plata de catre delegatar 

(6)Neplata sau executarea cu întârziere a obligaţiei de plată a serviciilor prestate şi acceptate la 
plată/recepţionate, conduce la perceperea de majorări de întarziere în cuantum de 0.02%/zi de 
întârziere, din plata restantă sau la rezilierea contractului, după caz. 

(7)Redevenţa care se plateste de catre delegat delegatarului, pentru serviciile prestate pentru 
Oraşul Haţeg, ca si utilizator al serviciului, este în procent de 1 % pe an din valoarea contractului, lei 
fara tva. 

(8)Plata redevenței se face prin ordin de plata în contul delegatarului 
.............................................................., deschis la Trezoreria Hateg, pe baza facturii emisă de 
delegatar. 

(9) Redeventa se va plati semestrial pana la data de 15 iunie și respectiv pana la data de 15 
decembrie pentru anul in curs, pe baza facturii emisa de delegatar. 

(10) Neplata redeventei sau executarea cu întarziere a acestei obligatii da dreptul delegatarului 
sa ceara delegatului penalitați in în cuantum de 0.02% /zi de întârziere din plata restanta.  
 

V.2. Preturi/tarife, facturare şi modalităţi de plată 
 

    Art. 7 Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor se vor efectua in conformitate 
cu respectarea prevederilor legislative speciale in vigoare, la propunerea delegatului.  

Art. 8 (1) Preturile/tarifele la serviciile delegate se vor aproba prin hotărârea Consiliului local 
Hateg, prin grija şi la propunerea operatorului desemnat si a structurilor cu atribuţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orasului Hateg, în termen de maxim 60 de zile de la data 
încheierii contractului de delegare. 
(2) Tarifele practicate pentru serviciile prestate delegatarului vor fi prezentate ca anexa (la incheierea 
contractului se vor trece tarifele, fara TVA, conform ofertei prezentate) care este parte integranta din 
prezentul contract. 
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V.3. Actualizarea,ajustarea si modificarea preţului contractului 
 

Art.9 (1) Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract plăţile datorate de delegatar 
delegatului sunt cele declarate în propunerea financiară înaintată de către delegat, anexă la contract. 
(2) Ajustarea si modificarea pretului se va efectua in conformitate cu procedura de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru serviciul de iluminat public detaliata in Ordinul ANRSC nr.77/2007, 
la solicitarea delegatului. 
(3) Dacă se impune ajustarea valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public, 
respectand prevederile Ordinul ANRSC nr.77/2007, aceasta se va face potrivit formulei: 
V(1) = V(0) + delta(V), unde: 
V(1) - valoarea ajustată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public; 
V(0) - valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public; 
delta(V) - creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public; 
delta(V) = [delta(ct) + delta(ct) x r%], unde: 
delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a ajustărilor intervenite în costuri; 
r% - cota de profit. 
(4) Dacă se impune modificarea valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public, 
respectand prevederile Ordinul ANRSC nr.77/2007,  aceasta se va face potrivit formulei: 
V(1) = V(0) + delta(V), unde: 
V(1) - valoarea modificată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public; 
V(0) - valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public; 
delta(V) - creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public; 
delta(V) = [delta(ct) + delta(ct) x r%], unde: 
delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri; 
r% - cota de profit. 
 

CAPITOLUL VI 
 Drepturile partilor 

     Drepturile delegatului  
    Art. 10 Delegatul (operatorul) are urmatoarele drepturi:  
a)sa încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzator tarifelor contractate/ aprobate/ofertate, 
în condiţiile legii; 
b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;  
c) sa solicite ajustarea tarifelor respectând prevederile Ordinului A.N.R.S.C. 77/2007;  
d) sa propuna modificarea tarifelor, în situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual;  
e) să suspende sau să limiteze prestarea activității, fără plata vreunei penalități, cu un preaviz de 5 zile 
lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 90 de zile de la primirea facturii; 
f) in scopul executării contractului, delegatul are dreptul să exploateze în mod direct, pe riscul și pe 
răspunderea sa și să intervină asupra bunurilor care alcătuiesc sistemul de iluminat public al Orașului 
Hațeg;  
g) sa initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii reglementarilor 
si/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia precum şi prelungirea 
acestuia;  
h) sa aplice la facturare pretul/tariful aprobat conform legislatiei in vigoare; 
i) alte drepturi prevăzute de lege şi contractul de delegare. 
      

Drepturile delegatarului  
    Art. 11 Delegatarul are urmatoarele drepturi:  
a)de a stabili si de a aproba programe de modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;  
b)de a corela cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a 
teritoriului, efectuarea lucrarilor de investitii in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara;  
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c)de a realiza investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciului public delegat;  
d)de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciului public delegat;  
e)de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile prestate, precum și modul în care este satisfăcut 
interesul public, să verifice respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a 
executantului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini; 
f)de a aproba structura si ajustarile de tarife propuse de catre delegat, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare;  
g)de a rezilia contractul și de a organiza o noua procedura pentru delegarea gestiunii, in conditiile 
legii, in cazul in care delegatul nu respecta obligatiile asumate prin contractul de delegare.  
h)de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de delegare din motive 
excepţionale legate de interesul naţional sau local; 
i)de a sanctiona delegatul, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta și calitate la 
care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanta pentru activitatile la care s-a obligat sau/si 
nu asigura continuitatea serviciilor,  
j)să solicite și sa primeasca, in conditiile legii și ale contractului, toate informatiile prevazute de lege 
si contract, precum şi despagubiri sau cornpensatii pentru daunele provocate de catre delegat prin 
nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și 
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare. 
k)de a refuza, in conditii justificate, aprobarea ajustarii sau modificarii tarifelor propuse de delegat ; 
l)de a se consulta cu institutiile de specialitate pentru gasirea solutiilor optime pentru derularea 
lucrarilor in cele mai bune conditii.  
m)să sesizeze operatorului orice deficiențe constatate și să facă propuneri de înlăturare a acestora, 
îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului; 
n) să nu receptioneze serviciile şi/sau să nu accepte la plată facturile cand constata încalcarea 
prevederilor contractuale, a comenzilor prestate şi a legii. 
o)să încaseze redevenţa, în condiţiile contractului de delegare şi a anexelor sale. 
p)alte drepturi prevăzute de lege şi contractul de delegare. 

 
CAPITOLUL VII 

  Obligatiile partilor 
     Obligatiile delegatului  
    Art. 12 Delegatul are urmatoarele obligatii:  
1. să dețină sau să obtina licenţa de la autoritatile competente, precum şi autorizatiile, atestarile, 
permisele, avizele etc necesare conform legilor in vigoare, pentru buna desfasurare a activitatii pe 
parcursul derularii contractului, în termenele prevăzute de lege (nu mai mult de 90 de zile de la data 
semnării contractului), sub sancţiunea plăţii de daune interese şi a rezilierii contractului fără 
interventia instantei si fără punere în întâriziere. 
2. sa respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;  
3. sa respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului si 
ale celorlalte reglementari specifice serviciului delegat;  
4. sa presteze serviciul de iluminat public la toti beneficiarii din raza unitatii administrativ 
teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 
5. sa respecte indicatorii de performanta prevazuti in anexa la contract și sa îmbunatateasca in 
mod continuu calitatea serviciilor prestate;  
6. sa furnizeze delegatarului și ANRSC informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate 
informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciilor publice 
delegate in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;  
7. sa fundamenteze si sa supuna aprobarii preturile/tarifele ce vor fi utilizate pentru 
serviciul/activitatea delegat/delegata, in condiţiile legii şi a prezentului contract;  
8. sa nu subdelege serviciul si bunurile, după caz, ca fac obiectul delegarii;  
9. sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de delegare a 
gestiunii;  
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10. la încetarea contractului de delegare din alte cauze decat termenul, forta maiora și întelegerea 
partilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii in conditlile stipulate în 
contractul de delegare, pana la preluarea acesteia de delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile . 
11. exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor se va face cu personal autorizat, in functie de 
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca ; 
12. sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a 
muncii şi a protejării mediului ambiant;  
13. sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice   
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia 
mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)  
14. sa exploateze, sa intretina și sa asigure reparatia utilajelor folosite cu personal autorizat; 
15. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și/sau imposibilitatea realizarii 
activitatii, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau 
serviciului public,situatie in care delegatul este obligat sa continue prestarea serviciului public in noile 
conditii stabilite de delegatar in mod unilateral, fara a putea solicita incetarea acestuia; 
16. să informeze beneficiarul cu cel putin 48 h înainte, în cazul în care este necesară întreruperea 
parțială sau totală a funcționării instalațiilor, pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul contractului 
17. să dețină personal de interventie operativa cu pregatirea profesionala/autorizarea, ce se impun 
pentru realizarea lucrarilor de interventie pe tot parcursul derularii contractului; 
18. să efectueze conducerea operativa prin dispecer; 
19. să înregistreze datele de exploatare și să țină evidența lor; 
20. să efectueze analiza periodica a modului in care se respecta parametrii, realizarea normelor de 
consum, stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in norme 
si evitarea oricarei forme de risipa; 
21. să elaboreze programele de masuri pentru incadrarea in normele de consum de energie 
electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri; 
22. să țină statistica incidentelor si analiza acestora; 
23. instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile 
facute de beneficiar si/sau delegatar in legatura cu calitatea serviciilor; 
24. sa asigure lichidarea operativa a incidentelor; 
25. sa tina evidenta orelor de functionare a componentelor sistemelor de iluminat public; 
26. sa asigure executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care 
vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare; 
27. corelarea perioadelor si termenelor de executie a interventiilor realizate in baza contractului cu 
planurile de investitii si reparatii a celorlalti furnizori de utilitati, inclusiv cu programele de reabilitare 
si dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale; 
28. să dețină o dotare cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor 
asumate prin oferta. 
29. să remedieze și sa suporte integral toate pagubele produse din vina sa, in timpul derularii 
contractului. 
30. in termen de 30 zile de la încheierea procesului verbal de predare-primire a Sistemului De 
Iluminat Public, Delegatul va prezenta și va pune la dispoziția Orasului Hateg un contract de 
asigurare, încheiat cu o societate de asigurări cu privire la Sistemul de Iluminat Public pe care îl 
primește în concesiune având ca obiect asigurarea de răspundere civilă în eventualitatea accidentelor 
provocate terților, Delegatarului, salariaților sau reprezentanților Delegatarului, ca urmare a executării 
Contractului. 
31. sa nu realizeze activitati in cadrul contractului de concesiune care sunt prevazute ca investitii 
ce vor fi realizate prin proiectul POR ,,Modernizarea, extinderea si eficientizarea sistemului de 
iluminat public in orasul Hateg”, având cod SMIS 126876, si proiectul AFM „Modernizarea si 
eficientizarea iluminatului public in orasul Hateg, etapa a II-a” , așa cum sunt prevăzute în tabelele ce 
reprezintă anexe la prezentul contract.  
32. să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de contract/lege, in materie. 
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Obligatiile delegatarului  

    Art. 13 Delegatarul are urmatoarele obligatii:  
1. sa notifice partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract de 
delegare;  
2. să respecte angajamentele asumate fata de delegat prin prezentul contract de delegare a 
gestiunii. 
3. să desemneze personalul responsabil pentru urmarirea executiei contractului. 
4. să verifice reclamatiile primite, sa le aduca la cunostinta delegatului și sa aplice penalitatile 
stabilite daca acesta este culpabil; 
5. să-și asume pe perioada derulării contractului toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg 
din calitatea sa de proprietar cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina concesionarului 
prin contract. 
6. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în așa fel încât capacitatea de a 
realiza serviciile de iluminat public să rămână cel puțin constantă pe toata durata contractului. 
7. să nu-l tulbure pe delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare. 
8. să notifice delegatului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor 
delegatului. 
9. sa pastreze, in condițiile legii, confidentialitatea datelor și informatiilor economico-financiare 
privind activitatea delegatului, altele decat cele de interes public. 
10. să achite delegatului tariful aferent serviciilor de întreținere a sistemului de iluminat public 
precum și prețul oricăror lucrări executate în condițiile stabilite prin prezentul contract. 
11. să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalațiile, 
echipamentele și dotările aferente sistemului de iluminat public cu inventarul existent, libere de orice 
sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.  
12. sa nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afara de cazurile prevazute expres 
de lege şi contract;  
13. sa verifice periodic urmatoarele: serviciile de menținere în funcțiune și întreținere a 
iluminatului public executate/prestate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de 
performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului 
contractual rezultat prin licitație; 
14. sa indeplinească orice alte atribuţii rezultate din calitatea de delegator. 

 
CAPITOLUL VIII 

EXECUTAREA CONTRACTULUI 
 
Art.14 Cantitatea si calitatea serviciilor 

(1) Cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului 
de iluminat public al orașului Hateg. 
(2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de către delegat in asigurarea 
serviciului de iluminat public; 
(3) Delegatul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor sale și/sau pentru 
pagubele rezultate din fulgerarea uneia din instalațiile electrice, vânt cu viteza mai mare de 120 
km/oră, ceață cu privire la nivelul de iluminare, întreruperea iluminării ca urmare a întreruperii 
fumizării energiei electrice de către distribuitorul de energie electrică din motive independente de 
concesionar, deteriorarea rețelelor și toate pagubele rezultate din acte de vandalism sau accidente 
rutiere 

Art.15 Indicatori de performanță 
(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea 
serviciului de iluminat public a localităților cu privire la: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ; 
b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale; 
c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria de responsabilitate; 
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d) adaptarea permanent la cerințele utilizatorilor; 
e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 
f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul iluminatului; 

Art.16 Garantia de buna execuție 
(1) Delegatul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 
de………………. lei, reprezentand 5% din valoarea fara TVA a contractului, in termen de maxim 5 
zile lucratoare de la semnarea contractului. 
(2) Garantia de buna executie poate fi constituita prin: 

a) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de 
credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare va fi 
emis pentru a acoperi toate riscurile contractului; 
b) prin rețineri succesive, caz in care se va deschide un cont de catre executant la unitatea 
trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, la dispozitia autoritatii contractante, in care 
se va depune o suma initiala de 0.5 % din valoarea contractului, urmând ca pe parcurs să se rețină în 
acest cont din sumele datorate prestatorului, pana la concurenta sumei reprezentand garantia de buna 
executie de 5 % din valoarea contractuluifara TVA; 

(3) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
concesionarul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a 
contractului de achiziție publică. 
(4) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, delegatul are obligația de a 
reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de prestat.  
(5) Delegatarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă delegatul nu îşi execută din culpa sa, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, delegatarul are obligaţia de a notifica acest lucru atat delegatului cat si 
emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, 
precum si modul de calcul al prejudiciului.  
(6) Autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel 
mult 14 zile lucratoare de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contract, 
dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. Perioada pentru care se constituie garanţia de 
bună execuţie, trebuie sa acopere întreaga perioada de valabilitate a contractului. 
(7) În orice situație în care concedentul este îndreptățit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate 
reține aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate cocncesionarului sau poate executa 
garanția de bună execuție. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, 
delegatul are obligația de a plăti diferența în termen de 15 zile de la notificarea delegatarului. 
 

CAPITOLUL IX 
  Încetarea şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

    Art. 17(1)Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteaza in urmatoarele situatii:  
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare;  
b) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a sistemului sau in cazul imposibilitatii obiective a 
delegatului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;  
c) in cazul falimentului delegatului;  
d) alte clauze de incetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de parti, fara a aduce 
atingere prevederilor legale in vigoare.  

(2) Contractul va putea fi reziliat în următoarele condiţii : 
a)de plin drept, în cazul în care delegatul nu i se acordă licenta ANRSC în termen de 90 de zile de la 
încheierea contractului sau i se retrage licenţa emisă de ANRSC privind furnizarea serviciului public 
de iluminat cu privire la activităţile delegate ; 
b)în cazul în care interesul public national sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
delegatar ; 
c)în cazul nerespectării repetate a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, dupa caz, cu plata 
unei despăgubiri in sarcina părţii responsabile, stabilita punctual raportat la obligatia incalcata ; 
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d)la dispariţia sau degradarea iremediabilă din cauze de forţe majore, a bunurilor aflate în delegarea 
gestiunii, în masura în care aceasta face irealizabil obiectul delegării, sau în cazul imposibilitaţii 
obiective a delegatului de a le exploata , prin renunţare fără plata unei despăgubiri in sarcina părţilor ; 
e)alte cauze, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor expres reglementate prin legislaţia în 
vigoare.  

CAPITOLUL XI 
  Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor 

de mediu între parti precum si cu privire la performante, investitiile/programele de investitii 
inclusiv modul de finantare a acestora  

     
Art. 18 Partilor contractante le este interzis să ia măsuri care prin finalitatea lor ar conduce la 

deteriorarea conditiilor de mediu in urma derulării prezentului contract. 
 Art. 19 Responsabilitatea privind obținerea și deținerea de avize, autorizații și acorduri de 
mediu, conform legislației în vigoare, pentru activitățile care fac obiectul prezentului contract de 
concesiune, este în sarcina delegatului/concesionarului, începând cu data intrării in vigoare a 
prezentului contract. 

Art. 20 Finanțarea chetuielilor curente de funcționare și de exploatare a serviciului de iluminat 
public se asigură din veniturile proprii ale delegatului. 
 

CAPITOLUL XII 
Modul de facturare a contravalorii serviciilor prestate 
 

    Art. 21 (1) Decontarea serviciilor prestate delegatarului se va face lunar si/sau anual, dupa 
caz, conform prevederilor legale si a specificatiilor din caietul de sarcini.  
(2) Plata serviciilor executate se va efectua de catre delegatar in termen de 30 zile calendaristice de la 
data acceptării facturii.  
(3)Urmarirea modului de prestare a serviciilor se va face de catre reprezentantii delegatarului, care 
prin semnarea proceselor verbale de receptie vor confirma cantitatea prestatiei(nr. de ore) și modul de 
executie a acestora. 
(4)Delegatul și delegatarul vor verifica modul de efectuare a prestatiei de catre delegat, iar 
constatarile facute in timpul verificarilor se vor consemna intr-un proces verbal de receptie privind 
cantitatea prestatiei și modul de executie a acesteia.  
(5) Decontarea și respectiv incasarea facturilor se va face in condițiile legii, prin mijloace legale 
specifice, pe baza situatiilor de lucrari intocmite de delegat conform proceselor verbale de receptie 
confirmate de catre partile contractante. Decontarea se face pe baza facturilor emise de delegat, pana 
la data de 30 ale lunii, insotite de situatiile de plata intocmite distinct pe fiecare tip de activitate, 
confirmate si acceptate la plata de catre delegatar.  
(6) Facturarea se face in baza tarifelor aprobate potrivit prevederilor contractuale. 
(7) Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere, 
dupa cum urmeaza: 
a) penalitațile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor 
bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare; 
b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentă; 
c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depași cuantumul debitului și se constituie venit al 
delegatului. 
(8) Nerespectarea de catre delegat a conditiilor calitative și cantitative stabilite prin 
reglementarile legale in vigoare, conduce la plata unor penalitati și/sau despagubiri pentru 
daunele, provocate, determinate conform contractului, caietului de sarcini sau dispozitiilor 
legale incidente in materie. 
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CAPITOLUL XIII 
  Forta majoră 

    Art. 22 (1)Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de 
executarea in mod necorespunzator, total ori partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza 
prezentului contract de delegare a gestiunii, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.  
    (2)Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 15 
producerea evenimentului, precum si dovada fortei majore si sa ia toate masurile posibile in vederea 
limitarii consecintelor lui.  
     (3)Daca in termen de 30 zile  de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 
dreptul sa isi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fara ca 
vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.  

 
CAPITOLUL XIV 

  Raspunderea contractuala  
    Art. 23(1)Nerespectarea dovedita de catre partile contractante a obligatiilor contractuale 
prevazute in prezentul contract de delegare a gestiunii atrage raspunderea contractuala a partii in 
culpa.  
 (2)Operatorul raspunde civil, penal, administrativ, comercial pentru nerespectarea prevederilor 
contractului de delegare şi a normelor juridice aplicabile contractului, fiind obligat să ia toate 
masurile privind securitatea actiunilor și preîntampinarea oricaror accidente in randul populatiei, fiind 
responsabil de serviciul delegat in intreaga arie administrativ-teritoriala delegata. 

(3) Partea in culpa esle obligata la plata penalitatilor prevazute in prezentul contract, iar daca 
acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la daune-interese. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul serviciului de 
iluminat public în cazul în care acesta nu presteaza serviciul la nivelul solicitat prin contract si 
anexele sale inclusiv la nivelul indicatorii de performanta, dupa cum urmeaza: 
a) Pentru neexecutarea în termen a obligațiilor stabilite în contract de către partea în culpă (altele 

decat cele stabilite conform cap V), se vor percepe penalități de întârzierein cuantum de 
0,02%/zi, în funcție de numărul de zile de întârziere si a valorii obligatiei neexecutate, in situatia 
in care aceasta este cuantificabila in bani; 

b) Pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în contract, partea în culpă se obligă 
să-și ducă la îndeplinire corespunzător și complet obligațiile stabilite în sarcina sa, potrivit 
contractului, suportând și riscul acestor obligații și asumându-și cheltuielile necesare ducerii lor 
la îndeplinire. 

c) solicitarea adresata autorităţii de reglementare competente de a suspenda, retrage sau anula 
licentele de operare; 

d) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii şi rezilierea contractului de delegare 
a gestiunii serviciului dacă, timp de 12 luni de la încheierea acestuia, se constată încălcarea 
repetată a obligaţiilor contractuale. 

 
CAPITOLULXV 

Litigii 
    Art. 24(1) Pentru diferendele rezultate din executarea contractului se va încerca în principal 
soluţionare lor pe cale amiabilă. 

(2)Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun 
instantei judecatoresti competente, potrivit legii.  

 
CAPITOLUL XVI 

Notificări 
Art. 25 (1) În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract, prin posta, curier ori prin fax. 
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(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată 
de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

 
CAPITOLUL XVII 

Alte clauze 
    Art. 26 (1)Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act 
aditional incheiat intre partile contractante.  

(2)  Prezentul contract de delegare a gestiunii intra in vigoare la data semnarii lui si se incheie 
in 2 exemplare.  

(3) Prevederile prezentului contract se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile 
Codului civil, Codului comercial si ale altor reglementari aplicabile seviciului de iluminat public. 

(4) Limba care guverneaza contractul este limba română. 
 
DELEGATAR,                   DELEGAT,    
 
 
 
 
 
 
 
Haţeg,  09 noiembrie 2021 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 
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ANEXA 1 Indicatori de Performanta 
 

Nr. 
crt.  Indicatori de performanță  

Trimestrul   Total  

I  II  III   IV  an  

1.  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI    

1.1.  CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE    

a)  
numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile 
iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, 
ornamental etc;  

10  10  10  10  40  

b)  

numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului 
public constatate de autorităţile administraţiei publice locale; 
pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - 
notificate operatorului;  

2  2  2  2  8  

c)  
numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în 
funcţionare;  

2  2  2  2  8  

d)  
numărul de sesizăridin partea autorității contractante privind 
nerespectarea obligațiilor contractuale;  

1 1 1 1 4 

e)  
numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), 
b)  c) și d) rezolvate în 48 de ore;  8  8  8  8  32  

f) 
numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), 
b)  c) și d) rezolvate în 5 zile lucrătoare.  2  2  2  2  8  

1.2.  ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC  

  

1.2.1.  ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI    

a)  
numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de 
iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;  

4  4  4  4  16  

b)  
numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile 
neprogramate;  

5  5  5  5  20  

c)  
durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, 
pietonal, ornamental etc.  

20h  20h  20h  20h  80h  

1.2.2.  ÎNTRERUPERI PROGRAMATE    

a)  
numărul de întreruperi programate, anunţate utilizatorilor, pe 
tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;  

10  10  10  10  40  

b)  
numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile 
programate;  

5  5  5  5  20  

c)  durata medie a întreruperilor programate;  40h  40h  40h  40h  160h  

d)  
numărul de întreruperi programate, care au depăşit perioada 
de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat - stradal, 
pietonal, ornamental etc.  

2  2  2  2  8  

1.2.3.  ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR    

a)  
numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de 
iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;  2  2  2  2  8  

b)  
durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru 
întreruperile de la punctul a).  

20h  20h  20h  20h  80h  

1.3.  
RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU 
BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC  

  

a)  
numărul de sesizări scrise în care se precizează că este 
obligatoriu răspunsul operatorului;  

10  10  10  10  10  
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b)  
procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în 
termen de 30 de zile calendaristice  

100%  100%  100%  100%  100%  

2.  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI            

2.1.  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ    

a)  
numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de 
către operator a obligaţiilor din licenţă;  

1  1  1  1  4  

Nr.  Indicatori de performanță  Trimestrul  Total  

b)  
numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din 
analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare 
pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii.  

1  1  1  1  
  

4  
  

2.2.  
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM 
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNIII  

a)  
valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul 
deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor 
utilizatorului;  

0  0  0  0  0  

b)  
valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru 
nerespectarea parametrilor de furnizare;  

0  0  0  0  0  

c)  numărul de facturi contestate de utilizator;  1  1  1  1  4  

d)  
numărul de facturi de la punctul c) care au justificat 
contestarea valorilor;  1  1  1  1  4  

e)  
valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor 
acestora.  0  0  0  0  0  

f) 
numărul de sesizări din partea autorității contractante privind 
nerespectarea obligațiilor contractuale cuantificabile in bani;  

1 1 1 1 4 
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ANEXA 2 Tabel centralizator numere cadastrale si obiective de investitie SMIS 126876 
 
Nr
.C
rt 
 

Nr.Carte 
Funciara 

Numar 
cadastra

l 

Supraf 
(mp) 

Obiectiv de investitie 
aferent proiectului 

Activitate 
propusa 

Istoric (daca este 
cazul) 

 
1. 

 
64766 

 
64766 

 
3.650 

 
Strada Aleea Centralei 

 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
2. 

62946 
64744 
64750 
65320 
65321 
63878 

62946 
64744 
64750 
65320 
65321 
1341 

2.599 
1.436 
1.217 
1.643 
1.058 
3.019 

 
 

Strada 1 Mai 
 

 
 

Modernizare 
SIP 

 
 

n/a 

3.  
62666 

 
62666 

 
2.185 

 
Strada 22 Decembrie 

 

 
Modernizare 

SIP 

n/a 

4.  
62696 

 
62696 

 
5.585 

 
Strada Aleea 

Constructorului 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
5. 

 
64765 

 
64765 

 
410 

 
Strada Aleea 
Trandafirilor 

 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
6. 

 
62660 

 
62660 

 
489 

 
Strada Andrei Saguna 

Extindere 
SIP 

n/a 

 
7. 
 

60784 
63393 
63421 

 

60784 
1273 
1283 

 

333 
575 
130 

 
Strada  Arsenie Boca 

 

 
Modernizare 

SIP 

 
n/a 

 
8. 

 
62697 

 
62697 

 
10.315 

 
Strada Aurel Vlaicu 

 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
9. 

 
62631 

 
62631 

 
4.760 

 
Strada Bisericilor 

 

Modernizare 
SIP 

n/a 

10. 62641 62641 3.066 Strada Carpati 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

11. 65615 
63737 

65615 
63737 

44.384 
5.470 

Cimitir Oras Hateg Extindere 
SIP 

n/a 

 
12. 

 
62640 

 
62640 

 
4.636 

 
Strada Cimitirului 

 

Modernizare 
SIP 

n/a 

13.  
64695 

 

 
64695 

 

 
3.690 

 
Strada C.Porumbescu 

Modernizare 
SIP 

n/a 
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14. 64364 64364 9.780 Strada C.Porumbescu 
fost CAP 

Creare 
SIP 

n/a 

15. 
 

62649 
62630 
62633 

62649 
62630 
62633 

5.390 
305 

1.408 

 
Strada Closca 

 

Modernizare 
SIP 

n/a 

16. 62637 62637 4.104 Strada Crisan 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

17. 62650 62650 3.979 Strada Decebal 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
18. 

 

 
62698 
62699 
62700 

 
62698 
62699 
62700 

 
6.102 
223 
670 

 
Strada Florilor 

 

 
Modernizare 

SIP 

 
n/a 

19. 62642 62642 2.870 Strada Graniceri 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

20. 62653 62653 28.148 Strada Hunedoarei 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

21. 
 

62643 62643 5.729 Strada Libertatii 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
22. 

 
60027 

 
60027 

 
2.725 

 
Strada Matei Corvin 

Creare 
SIP 

 
n/a 

 
23. 

 
62657 

 
62657 

 
15.903 

 
Strada M. Eminescu 

Modernizare 
SIP 

n/a 

24. 62648 62648 7.592 Strada Mihai Viteazu 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

25. 65796 
60108 

65796 
60108 

1.463 
2.357 

Nalatvad strada 
secundara scoala 

Creare 
SIP 

n/a 

26. 64788 64788 5.524 Nalatvad cartier 
rezidential 

Creare 
SIP 

n/a 

 
27. 

 
64709 

 
64709 

 
1.782 

 
Strada Nucilor 

 

 
Modernizare 

SIP 

 
n/a 

28. 63316 63316 2.854 Strada Octavian Goga Creare 
SIP  

n/a 

29. 62651 
62645 

62651 
62645 

1.321 
1.854 

Strada Ovidiu 
Densusianu 

 

Modernizare 
SIP 

n/a 

30. 62635 
62714 

62635 
1095 

830 
523 

 
Strada Parcului 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
31. 

 
64701 

 
64701 

 
2.200 

 
Strada Pinului 

 

 
Modernizare 

SIP 

 
n/a 

32. 65359 65359 3.172 Strada Progresului drum 
spre statia de epurare 

Creare 
SIP 

n/a 

33. 62659 62659 4.934 Strada Sarmisegetusa 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
34. 

62646 
66779 
66094 

62646 
66779 
66094 

4.622 
5.043 
2.311 

 
Strada Stadionului 

 

 
Modernizare 

SIP 

Ca urmare a 
înscrierii 

sistematice sub nr 
cad/nr. CF 66779 
şi 66094 s-a sistat  
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CF 62656 

 
35. 

62646 
66779 
66094  

62646 
66779 
66094 

4.622 
5.043 
2.311 

 
Strada Stadionului 

tronson Rolux - Stadion 

 
Creare 

SIP 

n/a 

36. 
 

62636 62636 6.626 Strada Suseni 
 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
37. 

62728 
62727 
62695 

62728 
62727 
62695 

525 
223 

3.858 

 
Strada Timisoarei 

 
Modernizare 

SIP 

n/a 

 
38 

 
62632 

 
62632 

 
1.953 

 
Strada Traian 

 

Modernizare 
SIP 

n/a 

39. 60262 775 1.682 Strada Tudor Arghezi Creare 
SIP 

n/a 

 
40. 

 
62647 

 
62647 

 
3.572 

 
Strada Uzinei 

Modernizare 
SIP 

n/a 

 
41. 

 
62644 

 
62644 

 
7.803 

 
Strada Victor Babes 

 

 
Modernizare 

SIP 

n/a 

 
42 
 

 
63838 

 
63838 

 
- 

 
Str. Timișoarei, nr.7 

Dispecerat Telegestiune 
SIP : Cresa orasenesca 

 
- 

n/a 
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ANEXA 3 
Zonele / strazile vizate in cadrul obiectivului de investitii propsu a fi realizat prin proiectul AFM 
„Modernizarea si eficientizarea iluminatului public in orasul Hateg, etapa a II-a” 
 

Aleea Scolii/Centralei M6 
Aleea Sfântul Ioan Botezătorul M6 

Câmpului M6 
Crângului M6 

Dealu Mare M6 
Galeșu M6 
Horea M6 

I. C. Brătianu M6 
I. L. Caragiale M5 

Independenței M6 
Liviu Rebreanu M6 
Lunca de Sus M6 

Magnoliei M6 
Margaretelor M6 

Mihai Eminescu catre statie de transfer deseuri M6 
Mihail Kogălniceanu M6 

Morii M6 
Nandra Pocanschi M6 
Nicolae Titulescu M4 

Oborului M5 
Orizontului M6 

Piața Bucura M5 
Piata Unirii M5 
Progresului M4 

Râul Galbena M5 
Râul Mare M5 
Stadionului M5 

Romulus Vuia M6 
Salcâmilor M6 

Teilor M6 
Tineretului M6 

Tudor Vladimirescu - 12 lampi pietonale M4 
Tudor Arghezi M6 

Vasile Alecsandri M6 
Victor Bonțescu M6 

Viilor M4 
Dr. Valeriu Popovici M6 
Varianta ocolitoare  M4 

Strada principală M5 
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Str.1 M6 
Str.2 M6 
Str.3 M6 
Str.4 M6 

Strada principală M5 
Prima stradă la stânga M6 

Prima stradă la dreapta M6 
Strada pe lângă râu M6 

Strada a doua la dreapta M6 
Strada a doua la stânga M6 
Ramificație din prima M6 

Strada principala M5 
Mănăstirea Prislop M6 

Prima stradă la stânga dinspre Prislop M6 
Prima stradă la dreapta dinspre Prislop M6 

A doua stradă la dreapta dinspre Prislop M6 
A doua stradă la stânga dinspre Prislop M6 
A treia stradă la stânga dinspre Prislop M6 

 
 


