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Contract prestari servicii iluminat public  

Nr. inreg . 3208/25.06.2019 

PARTILE CONTRACTANTE 

 

1.1. S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED SRL cu sediul social in GALATI , str. Gh. Doja , 

nr. 9 , bloc C2 , scara  7 , etaj 2 ,  apartament 154 , judetul/sectorul GALATI , avand 

codul unic de inregistrare nr. RO 33708772  ,numar de ordine in registrul comertului 

J17/1151/2014 , contul nr. RO18.PIRB.1800.7812.5400.1000  deschis la Piraeus Bank , 

telefon 0236/423.200 , fax 0236/423.200 reprezentata prin Anghel Bogdan , cu functia de 

ADMINISTRATOR, in calitate de PRESTATOR  si 

 

1.2. U.A.T. ORASUL BERESTI, cu sediul în Orasul Beresti, str. Trandafirilor, nr. 28, județ 

Galati, cod unic de înregistrare 3346883, cont RO45TREZ24A840303710101X deschis la 

Trezoreria Tirgu Bujor, reprezentată de Dică Octavian, având funcţia de Primar, in 

calitate de BENEFICIAR 

 

2. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre prestator in favoarea 

beneficiarului a urmatoarelor servicii: 

,, Furnizare 100 buc.  lămpi stradale tip LED 50 W iluminat stradal complet 

echipate cu brat , bratari de prindere pe stalp , CDD-uri pentru conexiunile electrice 

si cablu aferent lampii . Pretul include demontarea lampilor deja existente pe stalpi 

precum si montajul lampilor noi tip LED „ 

 

2.2 In vederea realizarii obiectului prevazut la pct. 2.1 partile au convenit ca prestatorul sa 

procure,   pe   contul   sau,   materialele   necesare,   in   cantitatile   si   de   calitatea   

prevazute   in anexa/devizul anexa la prezentul contract. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

3.1. Prestatorul va realiza serviciile prevazute la pct. 2.1 in termen de 4 luni incepand cu 

data semnarii prezentului contract. 

 

3.2. Partile pot conveni la prelungirea termenului prevazut la pct. 3.1, in cazul in care va fi 

necesar  datorita  greutatilor  ivite  in  aprovizionarea  cu  materiale  sau  a  eventualelor  

situatii neprevazute, aparute in cursul executarii lucrarilor. 

 

IV. PRETUL CONTRACTULUI 

 

4.1. Pretul serviciilor (lucrărilor) efectuate de prestator este de  55400 lei la care se 

adaugă TVA 10526 lei . 
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4.2. Modalitatile de plata :  

Cu O.P. la 30 de zile de la facturare 

 

4.3. Pretul se va plati cu O.P. in contul prestatorului indicat in partea introductiva a 

prezentului contract. 

 

4.4. In cazul in care, anterior efectuarii serviciilor, vor interveni majorari de preturi care 

afecteaza costul acestora: 

a) prestatorul  de  servicii nu are  dreptul  sa  majoreze  pretul  contractului,  in  

raport  cu cresterea preturilor 

 

4.5. Atunci cand majorarea de preturi intervine in cursul executarii contractului, iar 

beneficiarul nu accepta majorarea, va notifica in scris prestatorului refuzul sau. 

 

V. GARANTII 

 

5.1. Prestatorul de servicii garanteaza serviciile prestate pentru un termen de 36 luni din 

ziua incheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

5.2. Prestatorul garanteaza pentru produsele furnizate (100 buc. lămpi stradale tip LED 

50W)  o perioadă de 36 luni ce decurge din ziua incheierii procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. 

 

5. 3. În cadrul  termenelor prevăzute în clauzele contractuale de la punctele 5.1. și 5.2. , 

beneficiarul poate solicita remedierea eventualelor lucrari efectuate precum și înlocuirea 

lămpilor sau elementele acestora ce prezintă defecțiuni . 

 

VI. OBLIGATIILE PARTILOR 

 

6.1. Prestatorul se obliga: 

a) sa foloseasca personal calificat in domeniul/domeniile care fac obiectul serviciilor 

prestate; 

b) sa  efectueze,  in  mod  gratuit,  remedierea  eventualelor  defectiuni  survenite  la 

lucrarile efectuate conform prevederilor din clauza contractuală V. GARANTII . 

 

6.2. Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele: 

a) sa plateasca, prestatorului serviciilor, pretul lucrarilor la termenele si in conditiile 

prevazute în clauza contractuală IV. PRETUL CONTRACTULUI 

 

 

VII. RASPUNDEREA PARTILOR 

 

7.1. In  caz  de  neexecutare  sau  executare  necorespunzatoare  a  serviciilor/lucrarilor  

contractate, prestatorul se obliga sa plateasca beneficiarului daune-interese, respectiv este 

obligat la plata unor penalitati de 0,1% pe zi de intarziere . 
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7.2. Daca beneficiarul nu achita pretul serviciilor/lucrarilor la termenele stabilite, este 

obligat la plata unor penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din suma datorata. 

 

7.3. Prestatorul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrarilor executate si a produselor 

furnizate si suporta riscurile pieirii for- tuite a bunurilor asupra carora s-au efectuat 

lucrarile respective, pana in momentul predarii lor beneficiarului, moment in care riscurile 

pieirii fortuite a bunurilor respective trec asupra acestuia. 

 

VIII. FORTA MAJORA 

 

8.1. Niciuna  dintre  partile  contractante  nu  raspunde  de  neexecutarea  la  termen  

sau/si  de  executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care 

ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei 

respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege. 

 

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 

zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii 

consecintelor lui. 

 

8.3. Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile 

au (zile, ore) dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 

vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 

 

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

 

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea 

introductiva aprezentului contract. 

 

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare 

recomandata,  cu  confirmare  de  primire  (A.R.)  si  se  considera  primita  de  destinatar  

la  data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

 

9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare 

dupa cea in care a fost expediata. 

 

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt 

confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

 

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

 

10.1. Orice  litigiu  decurgand  din  sau  in  legatura  cu  prezentul  contract,  inclusiv  

referitor  la incheierea,  executarea  ori  desfiintarea  lui,  daca  nu  se  poate  rezolva  pe  

cale  amiabila  de reprezentantii   partilor,   se   va   solutiona   prin   instantelor 

judecatoresti competente. 
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XI. CLAUZE FINALE 

 

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre 

partile contractante. 

 

11.2. Prezentul  contract,  impreuna  cu anexele  sale care fac parte integranta din 

cuprinsul  sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 

acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

 

11.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 exemplare, în data de 25.06.2019. 

 

 

    BENEFICIAR,                          PRESTATOR             

U.A.T. ORASUL BERESTI                            SC RBX ELECTRIC FLASH LED SRL 

 

                  Primar,                                                     Prestator 

             Dica Octavian                                                                   Anghel Bogdan 
      

    

     

      Inspector, 

            Radu Traian-Mihai 

 

   

                 Consilier juridic, 

          Dandes Marius-Catalin 

 

  

          Compartiment achizitii, 

    Vasile Nicu   
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