Anexa la HCL nr. ............/29 septembrie 2021
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE COFINANTARE
pentru realizare retea electrica de interes public
nr.000000015920.F19.1/

Cod Proiect IX-TR-21-73004-FS

1.Partile contractante
Între Distributie Energie Oltenia SA cu sediul în localitatea CRAIOVA, judetul Dolj, str. CALEA

SEVERINULUI, nr.97,P,2,3,4, telefon nr. 0251215002, fax nr. 0251215004, înregistrata la Oficiul
Registrului si Comertului cu numarul. J16/148/2002, CUI nr. RO14491102, cont nr.
RO71TREZ2915069XXX001159, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentata prin Dr. Ing. Eugen
BUTOARCA având functia de Director Executiv si prin Ec. Cristinel Zorel TITA având functia de
Director Directia AdministrativFinanciar, în calitate de Operator de distributie, denumit în continuare
Operator, Operator de distributie (OD) sau Distributie Energie Oltenia (DEO)

si:
prin Victor DRAGUSIN,
cont bancar nr.
RO67TREZ24A705000710130X deschis la TREZORERIA
ALEXANDRIA
telefon 0247317732(3), fax 0247317728,
.......................................,
..............................,
telefon
UAT

Municipiul

Alexandria

reprezentat(a)

denumita in continuare Autoritate Publica.

denumite în continuare Parti, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor
de mai jos.

2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie stabilirea conditiilor de cofinantare pentru realizarea
extinderii retelei electrice de interes public, pentru racordarea utilizatorilor individuali din:
Alexandria, denumita " Extindere retea de distributie a energiei electrice, zona Autobaza si Parcare tip
Park & Ride, municipiulAlexandria, judetul Teleorman".
2.2. Pentru realizarea lucrarilor de extindere de retea cofinantate in baza prezentului contract,
Distributie Energie Oltenia S.A. este mandatata sa organizeze procedurile de achizitie publica pentru
atribuirea contractelor pentru proiectare si executare de lucrari cu operatori economici atestati, cu
participarea reprezentantilor Autoritatii Publice in comisiile de evaluare.

3. Pretul contractului
3.1. Valoarea estimata totala a lucrarii care face obiectul cofinantarii este de 454427.88 lei la care se
adauga TVA din care:
- valoarea investitiei eficiente (Ieficient), denumita in continuare Contributia Operatorului este
de 227213.94 lei la care se adauga TVA,
- diferenta Itotal-Ieficient, este de 227213.94 lei la care se adauga TVA, din care:
1.
contributia institutiei UAT Municipiul Alexandria este de 227213.94 lei la care se adauga TVA
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2.

contributia utilizatorului este de 0.00 lei la care se adauga TVA

3.2. Partile convin ca Autoritatea Publica sa plateasca contributia sa catre Operator într-o singura transa,
în termen de maximum 60 zile lucratoare de la încheierea contractului.
3.3. Fiecare Utilizator va achita contributia sa catre Operator intr-o singura transa, in termen de 60 zile
lucratoare de la data incheierii contractului de cofinantare;
3.4. In cazul in care dovada platii cotelor de cofinantare stabilite conf. art. 3.1. nu va fi transmisa catre
Operator in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, contractul de cofinantare se reziliaza
de drept, iar Autoritatea Publica va obligata sa restituie Operatorului, conform legii, cheltuielile
efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate.
3.5. Dupa executia si receptia lucrarilor de extindere, Partile vor incheia act aditional la prezentul
contract cu privire la restituirea sumelor necheltuite, daca va fi cazul, proportional cu procentul de
cofinantare, in conturile mentionate in contract.

4. Intrarea în vigoare si durata contractului
4.1. Contractul intra în vigoare la data semnarii lui de catre Parti si produce efecte de la data achitarii
de catre Autoritatea Publica si de catre Utilizatori a valorii , Iineficient in conditiile stabilite la art.3.
4.2. Finalizarea contractului de cofinantare coincide cu data receptiei la terminarea lucrarilor pentru
care prezentul contract asigura sursa de finantare, respectiv pana la data regularizarii cotelor de
cofinantare, daca va fi cazul.

5. Documentele contractului
Documentele contractului sunt, dupa caz:
a)dosarul constituit de Autoritatea Publica in temeiul Ordinul ANRE nr. 36/2019 pentru documentarea
pentru realizarea
studiului de solutie AEE CONSTRUIRE AUTOBAZA SI PARCARE DE TIP PARK&RIDE, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
cererii
de extindere;
de de
solutie
intocmit la comanda
Publice,Operatorului
nr. 395/2021, nr.de
lucrare
3246, avizat
Comisia Tehnico
Economica
b) studiul
studiul
fezabilitate
intocmitAutoritatii
la comanda
Distributie
in in
conformitate
cu- Ordinul
zona Alexandria, Distributie Energie Oltenia SA, aviz CTE nr. 4467/30.06.2021;
ANRE
nr. 36/2019;
c) adresa
adresa/adresele
de informarea
a catre
Autoritatii
Publice
de catre
Operator
privind
rezultatele
de informare
a AutoritatiiANRE
Publiceside
Operator
privind
rezultatele
studiului
de solutie;
studiului de fezabilitate;
d) adresa de confirmare a Autoritatii Publice de acceptare a cofinantarii lucrarilor de extindere retea
electrica de utilitate publica;
e) alte documente legate de obiectul contractului initiate de parti;

6. Caracterul confidential al contractului/confidentialitate
6.1. O Parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terte Parti;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale.
6.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
6.3. O Parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract, dupa caz, daca:
a) informatia era cunoscuta Partii înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta Parte ;
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte Parti pentru asemenea
dezvaluire;
c) Partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvaluie informatia.
6.4. Prevederile de la punctul 6.1 ramîn valabile un numar de 4 ani dupa încetarea relatiilor
contractuale.
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7. Drepturile si obligatiile Operatorului
a) cofinantarea lucrarile de investitii ce fac obiectul prezentului contract;
b) organizeaza achizitia documentatiei tehnico # economice (PT+CS ) intocmire PAC si obtinerea
Autorizatiei de construire pentru realizarea retelei electrice de interes public pentru racordarea
utilizatorilor individuali in termen de maxim 180 de zile de la constituirea sumelor de finantare in
conformitate cu art 3 din contract;
c) organizeaza achizitia lucrarilor de executie pentru realizarea retelei electrice de interes public pentru
racordarea utilizatorilor individuali,termenul de realizare a lucrarilor de dezvoltare a retelei de
distributie fiind de maxim 150 de zile de la obtinerea Autorizatiei de Construire; acest termen se poate
prelungi in cazuri justificate de complexitatea lucrarilor, in corelare cu etapele de realizare a acestora;
d) numeste reprezentanti in comisia comuna de receptie a lucrarilor prevazuta in Ordinul nr. 36/2019
care stabileste contributiile la cofinantare in corelare cu valoarea totala a lucrarilor rezultata din
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca este cazul, sumele de regularizare a
contributiilor la cofinantare, precum si cota-parte de proprietate din reteaua electrica ce revine fiecarei
Parti, proportional cu cota de cofinantare;
e) refactureaza catre cofinantatori, proportional cu cota de participare a fiecaruia, costurile cu
investitia;
f) opereaza si întretine reteaua electrica edificata in baza prezentului contract, sens in care are dreptul:
sa utilizeze intreaga capacitate a retelei, sa asigure racordarea la retea a unor noi solicitanti in
conditiile legii, sa înlocuiasca elemente de retea în urma unor necesitati aparute în scopul
modernizarii, maririi capacitatii retelei sau ca urmare a cresterii gradului de uzura ori deteriorarii
acesteia, sa aiba acces neconditionat si gratuit la reteaua electrica edificata pe terenul proprietate
publica sau privata a partilor;
g) incheie cu Autoritatea Publica si cu Utilizatorii contractele de comodat pentru preluarea in folosinta a
cotelor de proprietate ale acestora din investitia rezultata in urma prezentului contract si isi exercita
atributiile de Operator de Distributie Concesionar in temeiul Legii nr. 123/2012 # Legea energiei
electrice si a gazelor naturale , al contractului de concesiune si ale licentei de distributie in folosul
utilizatorilor individuali care solicita racordarea la reteaua publica realizata in baza prezentului
contract;
h) in calitate de operator de distributie concesionar, exercita orice alte drepturi conferite de lege.

8. Drepturile si obligatiile Autoritatii publice:
a) cofinanteaza lucrarile de investitii ce fac obiectul prezentului contract;
b) efectueaza plata cotei sale de cofinantare catre Operator în conditiile si la termenele stabilite la
punctul 3;
c) in baza documentatiei transmise Operatorului, asigura accesul acestuia la reteaua electrica edificata,
prin conventii de uz si servitute de trecere asupra terenului afectat de realizarea lucrarilor, incheiate cu
proprietarii de teren;
d) deleaga reprezentanti in comisiile de achizitii publice pentru proiectare si executia lucrarilor de
extindere retea de distributie publica;
e) numeste reprezentanti in comisia comuna de receptie a lucrarilor prevazuta in Ordinul nr. 36/2019
care stabileste contributiile la cofinantare in corelare cu valoarea totala a lucrarilor rezultata din
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca este cazul sumele de regularizare a
contributiilor la cofinantare, precum si cota-parte de proprietate din reteaua electrica ce revine fiecarei
Parti, proportional cu cota de cofinantare;
f) emite HCL pentru asigurarea dreptului de uz si servitute de trecere al operatorului pe terenurile
proprietate publica pe care este amplasata reteaua si pentru predarea in comodat catre Operator, in
vederea operarii si intretinerii retelei, a cotei sale de proprietate din reteaua de distributie publica
realizata in baza prezentului contract;
g) asigura regularizarea costului lucrarilor in situatia in care acest lucru este necesar, corelat cu cotele
de cofinantare rezultate din aplicarea indicatorilor de eficienta financiara.
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9. Drepturile si obligatiile Utilizatorului
Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

a) cofinanteaza lucrarile de investitii ce fac obiectul prezentului contract;
b) efectueaza plata cotelor de cofinantare catre Operator în conditiile si la termenele stabilite la punctul
3;
c) asigura accesul Operatorului la reteaua electrica edificata, prin incheierea Conventiilor de uz si
servitute de trecere asupra terenurilor afectate de reteaua realizata;
d) predau catre Operator, pe baza de contract de comodat, cota lor de proprietate asupra retelei
electrice edificate pentru ca acesta sa isi poata exercita drepturile si obligatiile legale ca operator de
distributie.

10. Modificarea pretului contractului
10.1. Pretul contractului se modifica, daca este cazul, în functie de valoarea contractului de executie,
si/sau de modificarea numarului utilizatorilor individuali care beneficiaza de reteaua de distributie
realizata in baza prezentului contract, cu respectarea prevederilor legale, urmand a se modifica
corespunzator si cota de participare a partilor.
10.2. Pretul modificat al contractului se reglementeaza între Parti prin acte aditionale, în care se
stabilesc termenele si modalitatile de plata a diferentelor catre Autoritatea Publica si/sau Utilizatori.

11. Dreptul de proprietate
Conform prevederilor legale în vigoare pentru realizarea retelei electrice de interes public pentru
racordarea utilizatorilor individuali, reteaua electrica care face obiectul prezentului contract de finantare
este in proprietatea Partilor de la data de punere in functiune, in cotele stabilite la receptie, la
terminarea lucrarilor.
Autoritatea publica, precum si utilizatorii reprezentati de aceasta, in calitate de proprietar, atribuie
operatorului de distributie concesionar, dreptul de utilizare exclusiva a retelei electrice pentru cota lor
de proprietate, prin contract de folosinta cu titlu gratuit, pe perioada de existenta a capacitatii
energetice.

12. Forta majora.
12.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta si exonereaza Partile contractante de
raspunderea pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în
care aceasta actioneaza.
12.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pâna la aparitia acesteia.
12.3. Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru în scris celeilalte Parti, complet, în
decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, cu confirmarea autoritatii competente de la locul producerii
evenimentului ce constituie forta majora si certificarea ei de catre Camera de Comert si Industrie.
Partea care invoca forta majora va lua toate masurile care îi stau la dispozitie în vederea limitarii
consecintelor.
Neîndeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu înlatura 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.
12.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 12 luni,
fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti încetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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13. Sanctiuni pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor.
13.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre Parti da dreptul
Partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune # interese.
Partea lezata va solicita, în scris, celeilalte Parti, rezilierea contractului, cu cel putin 15 zile înainte de
data rezilierii contractului.
13.2. În cazul rezilierii contractului la cererea scrisa a Autoritatii Publice, Operatorul va întocmi, în
termen de 15 zile de la primirea solicitarii, situatia de lucrari executate si de materiale specifice deja
aprovizionate si care nu se pot utiliza sub nici o forma la executarea altor lucrari, dupa care se vor
stabili sumele ce trebuie retinute din pretul contractului si daunele ce trebuie sa fie suportate de partea
vinovata de rezilierea contractului.
13.3. Contravaloarea lucrarilor executate total sau partial ( proiectare, asistenta tehnica, consultanta,
elemente fizice, etc ) pâna la momentul rezilierii contractului precum si a materialelor specifice deja
aprovizionate si care nu se mai pot utiliza, sub nici o forma, la executarea altor lucrari, nu se vor
restitui Autoritatii Locale; se vor returna acestuia doar sumele neutilizate la executarea lucrarilor.

14. Penalitati
14.1. În cazul în care, din vina sa exclusiva, Operatorul nu reuseste sa îsi îndeplineasca obligatiile
asumate prin contract, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0,03% din pretul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, pîna la data remedierii
cauzei ce a atras aplicarea penalitatilor.
14.2. În cazul în care Autoritatea Locala/Utilizatorul nu executa platile catre Operatorul în conformitate
cu prevederile punctului 11 din contract, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala de 0,03% din pretul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, pîna
la data remedierii cauzei ce a atras aplicarea penalitatilor.

15. Solutionarea litigiilor
15.1. Partile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.
15.2. În cazul în care, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, Partile contractante nu reusesc sa
rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instanta judecatoreasca competenta de la sediul Operatorului.

16. Comunicari.
16.1. Orice comunicare între Parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât si în
momentul primirii.
16.2. Comunicarile între Parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia existentei unei
confirmari a primirii comunicarii.

17. Legea aplicabila contractului.
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

18. Dispozitii finale
18.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau partiala, a obligatiilor prevazute în prezentul contract,
Partile raspund conform prevederilor legale în vigoare.
Contract cofinantare APL mandatat DEO/15920.F19/07.09.2021

Distributie Energie Oltenia
Str. Calea Severinului Nr. 97, parter, et. 2,3,4 Craiova, Jud. Dolj, Romania
societate administrata in sistem dualist Fax: +40 251 215 004 | www.distributieoltenia.ro
Cod unic de inregistrare: RO 14491102
Nr. de inregistrare: J16/148/2002
pag. 5 / 6

18.2. Orice schimbare privind numele uneia din Partile semnatare, a adresei, a contului bancar, a
numarului de telefon sau de fax etc, se va comunica în scris celeilalte Parti, în termen de cel mult 5
zile de la data survenirii modificarii.
18.3. Orice modificare a clauzelor contractuale produce efecte doar daca este prevazuta prin act
aditional, semnat de ambele Parti.
Prezentul contract s-a încheiat astazi .................... în 3 ( trei ) exemplare.

Operator,

Autoritatea Publica,
UAT Municipiul Alexandria

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
Functia: DIRECTOR DIRECTIE - MEMBRU Functia : Primar
DIRECTORAT
Utilizator AP: Victor DRAGUSIN
Numele,
prenumele
TITA ZOREL semnatura.....................
CRISTINEL
L.S.
semnatura......................
L.S.

Functia: DIRECTOR DIRECTIE
Numele, prenumele ALBA MIRON
semnatura......................
L.S.
vizat:
Functia:MANAGER DEPARTAMENT
Numele, prenumele ZAMFIRACHE SILVIU
semnatura......................
L.S.

Functia: Director ex. Directia Economica,
Haritina GAFENCU
semnatura...........................
L.S.

Functia: Director ex. Directia Economica
Utilizator:
Haritina Gafencu

Numele,
prenumele:
semnatura
..................
semnatura.....................
L.S.
L.S.

Functia: Director ex. Directia Juridic Comercial,
Postumia CHESNOIU
semnatura ....................
L.S.

Functia: Sef B.I.F.F.E.,
Claudia PIRJOLEA
semnatura ......................
L.S.

Functia: Director ex. Directia Juridic Comercial,
Postumia CHESNOIU
semnatura ............................
L.S.
Functia: Sef B.I.F.F.E.,
Claudia PIRJOLEA
semnatura..........................
L.S.
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PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
Ioana PANAGORET

