
DINANEXA NR.3 LA HCL NR,

CONTRACT DE ADMINISTRARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL
ZALĂU

CAPITOLUL I. PĂRŢI CONTRACTANTE

Art.l.
MUNICIPIUL ZALAU, prin Consiliul Local al Municipiului Zalau, cu sediul în ZALAU, str Piaţa luliu Maniu, 
nr.3, judeţul Sala], telefon/fax 0260.610550/0260.661869, cod unic de înregistrare 4291786, cont nr. 
RO23TREZ56124540251XXXXX deschis la Trezoreria Zalau, reprezentată prin IONEL CIUNT, având 
funcţia de primar si MARIANA CUIBUS avind funcţia de director executiv al Direcţiei economice, pe de o 
parte, în calitate de beneficiar, pe de o parte.

Şi
-SADP ZALAU , CU sediul in Municipiul Zalau, b-dul M Viteazul, nr 68, Jud Sălaj, telefon 0260612837, 
reprezentata legal prin Marcel Adridan, având funcţia de Director Executiv, în calitate de operator, pe de 
altă parte,

în temeiul Hotărârii Consiliuiui Locai nr. privind aprobarea proiectului de hotarare privind 
realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public prin operatorul public SADP Zalau, in condiţiile art.28 
alin.2, lit.a din Legea 51/2006 rep, aprobarea Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini al serviciului 
precum si a Contractului de administrare a serviciului public de iluminat public ,in baza Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 28 si Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public,

au încheiat prezentul Contract de administrare a serviciului public de iluminat public in Municipiul 
Zalău

CAPITOLUL II. DIPOZITII GENERALE

Secţiunea 1.Definiţii si interpretare
Art.2-(1)ln prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

1. Aria gestiunii; unitatea administrativ -teritoriala Zalau
2. Bunuri de retur: sunt bunurile publice si private transmise cu titlu gratuit în administrarea 

operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii obiectivelor serviciului 
şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de 
orice sarcini sau obligaţii beneficiarului;

3. Forţa majoră -reprezintă o imprejurare de origine externa , cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricărei parti, care nu se datoreaza 
greşelii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice 
alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustiva, si enunţiativa;

4. Zi - zi calendaristica;
5. SIP-sistem de iluminat public
(2) Termenul „zi" sau „zile” sau orice alta referire la zile reprezintă zile calendaristice, daca nu se 

specifica în mod altfel.

Secţiunea 2. Anexele contractului
Art.3-{1) Din prezentul contract fac parte integranta următoarele anexe:

Anexa 1- Caietul de sarcini al serviciului;
Anexa 2- Regulamentul serviciului;
Anexa 3-lnventarul bunurilor mobile şi imobile date in administare, din domeniul public si 
privat al municipiului Zalau, aferente serviciului ( Anexa 3.1.-Mijloace fixe, Anexa3.2.-Obiecte 
de inventor. Anexa 3.3 Bunuri conform Contractului privind folosirea infrastructurii 
sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public 
nr. 10937 din 16.02.2018, Anexa 3.4- Clădire atelier PT1 str. Păcii nr.8 şi Teren aferent Clădire 
Atelier PT1
Anexa 4- Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului de 
iluminat public, prevăzute in Anexa 3)

(2)Anexele la prezentul contract au aceeaşi valoare contractuala intre parti ca si dispoziţiile cuprinse in
contract.
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CAPITOLUL III DISPOZIŢII SPECIALE

Secţiunea I.Aria gestiunii
Art.4-Aria gestiunii cuprinde aria teritoriala a Municipiului Zalau.

Secţiunea 2.0biectul contractului 
Art.5. -Obiectul contractului il constituie:
(1) Dreptul exclusiv de a presta serviciul de iluminat public in Municipiul Zalau, cu privire la :
A. întreţinerea si exploatarea sistemului de iluminat public stradal (rutier si pietonal) si ornamental 
existent cu respectarea cerinţelor si standardelor din Caietul de sarcini si Regulamentul serviciului si 
prezentul contract, inclusiv întreţinerea si exploatarea sistemului de iluminat public realizat de către 
operator pe durata contractului sau de beneficiar din fonduri europene sau din alte surse de finanţare, după 
predarea acestora către operator, cu respectarea cerinţelor si standardelor din Caietul de sarcini si 
Regulamentului serviciului si prezentului contract, astfel incit sa se asigure permanenta in funcţionare si 
menţinerea sistemului de iluminat public la parametri luminotehnici proiectaţi, avand in vedere garanţiile 
acordate de către executanţii lucrărilor pentru lucrări, respectiv pentru corpurile de iluminat si sistemul de 
telegestiune.
B. Asigurarea iluminatului ornamental festiv cu ocazia sărbătorilor de iarna si după caz a altor 
evenimente, prin montarea si demontarea instalaţiilor de iluminat festiv din inventarul bunurilor anexa la 
contract, precum si a celor care vor fi achiziţionate pe durata contractului, pe baza unor propuneri realizate 
de operator si aprobate de către beneficiar, propuneri ce vor fi inaintate pana la data de 1 octombrie a 
fiecărui an.
C. Executarea investiţiilor in sistemul de iluminat public aprobate anual odata cu bugetul, cu respectarea 
cerinţelor si standardelor din caietul de sarcini si intretinerea acestor investiţii, date in administrare 
operatorului, conform Regulamentului serviciului. Caietului de sarcini, astfel incit sa se asigure permanenta 
in funcţionare si menţinerea sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici proiectaţi, avand in 
vedere garanţiile de buna execuţie aferente contractului.
(2) Realizarea sarcinilor si responsabilităţilor cu privire la prestarea propriu-zisa a serviciului, inclusiv dreptul 
si obligaţia de a administra si de a exploata infrastructura data in administare, aferenta serviciului.
(3) Realizarea serviciului de intretinere si exploatare a sistemului de iluminat public se va face pe baza 
Programului anual de activitate ai serviciuiui de iiuminat public, ce va fi aprobat de către beneficiar, 
precum si a programelor lunare de activitate intocmite pe baza programului anual, aprobate de beneficiar.
(4) Programul se va adapta in funcţie de alocaţiile bugetare anuale, aprobate prin hotărârile consiliului local 
de aprobare anuala a bugetului local.

Art.6. (1)ln derularea contractului, operatorul va utiliza următoarele categorii de bunuri: 
a.Bunuri de retur, conform Anexei 3 (Anexa 3.1-Mijloace fixe si Anexa 3.2-Obiecte de inventar,Anexa 3.3 
Bunuri conform Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice 
pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 10937 din 16.02.2018, Anexa 3.4- Clădire atelier PTl str. 
Păcii nr.8 şi Teren aferent Clădire Atelier PTl)
(2)De asemenea, operatorul va presta serviciul pe toata reteua de iluminat public aflata in proprietatea 
distribuitorului de energie electrica din Municipiul Zalau, din Municipiul Zalau, pana la clemele de racordare 
ale coloanelor de alimentare ale corpurilor de iluminat (Contractul privind folosirea infrastructurii 
sistemuiui de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 10937 
din 16.02.2018)

Secţiunea 3. Durata contractului
Art.7-(1)Durata contractului de administrare a serviciului public de iluminat public este nedeterminata. 
(2)Beneficiarul este obligat ca periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa 
economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciului public, după caz.

Secţiunea 4. Drepturile operatorului 
Art.8. Operatorul are următoarele drepturi:
a) de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, din alocaţii bugetare, respectiv sub forma de subvenţii din 
bugetul local pentru acest serviciu.
b) de a iniţia modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificării reglementarilor si/sau a 
condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
c) de a propune fundamentat valoarea serviciului de iluminat public, anual,in vederea aprobării bugetului;
d) de a propune funadamentat modificarea valorii serviciului de iluminat cu respectarea prevederilor 
Ordinului 77/2007 ANRSC;

Secţiunea 5. Drepturile beneficiarului 
Art.9.Beneficiarul are următoarele drepturi:

de a adopta politica si strategia de dezvoltare a serviciului;
de a aproba studiile de fezabilitate si programele de reabilitare, extindere si modernizare a

1)
2)
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sistemului de iluminat public;
de a finanţa sau garanta, in condiţiile legii, investiţiile pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare, 

modernizare si extindere a sistemului de iluminat public aferent serviciului;
de a realiza investiţii in modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in cadrul 

programelor de finanţare cu fonduri nerambursabile, fonduri proprii sau alte surse de finanţare, 
aferent teritoriului adminisatriv teritorial Zalau, inclusiv asupra sistemului de iluminat public pus la 
dispoziţia operatorului, prin retragerea din concesiune a SIP propus spre modernizare;

de a refuza, in condiţii temeinic motivate si justificate, aprobarea/modificarea valorii serviciului 
de iluminat public cu respectarea prevederilor Ordinului 77/2007 ANRSC;

de a solicita operatorului informaţii periodice cu privire la nivelul si calitatea serviciului prestat; 
de a convoca operatorul, in vederea stabilirii masurilor necesare pentru remedierea unor 

deficiente aparute in executarea serviciului, precum si in vederea concilierii diferendelor aparute in 
relaţia cu utilizatorii;

de a verifica si controla modul de realizare de către operator a serviciului si stadiul executării 
lucrărilor de investiţii realizate prin contract;

de a sancţiona operatorul in cazul in care acesta nu asigura continuitatea serviciului sau nu 
prestează serviciul la indicatorii de performanta si nivelurile de calitate la care s-a obligat prin 
contract, regulamentul serviciului si caietul de sarcini;

de a rezilia contractul in condiţiile legii si ale prezentului contract.

Secţiunea 6. Obligaţiile operatorului
Art.10. Operatorul are următoarele obligaţii;
1) Sa deţină Licenţa minim clasa II emisă de A.N.R.S.C. care conferă titularului permisiunea de a 

presta/furniza serviciul de iluminat public in municipiul Zalau, in termen de 90 de zile de la data 
hotărârii de dare in administrare / semnării contractului de gestiune a serviciului de iluminat 
public, in conformitate cu prevederile art. 12, alin 1, lit. b din, HGR 745/2007 cu modificări si 
completări ulterioare si ale Legii 51/2006 rep, cu modificările si completările ulterioare,art 49, alin.3

2) sa obţină de la autorităţile publice competente avizele, atestatele, acordurile si autorizaţiile necesare 
prestării serviciului delegat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv pentru lucrările de 
investiţii prevăzute in cadrul contarctului;

3) să respecte indicatorii de performanţă şi calitate stabiliţi prin hotărârea autorităţii administraţiei publice 
locale de dare în administrare

4) să asigure furnizarea/prestarea serviciului, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea 
prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; sa efectueze lucrările de revizii si reparaţii 
planificate la termenele stabilite in cărţile, normativele, prescripţiile si specificaţiile tehnice aferente 
instalaţiilor, utilajelor si echipamentelor exploatate;

5) sa servească in mod nediscriminatoriu, conform contractului, toţi utilizatorii din aria gestiunii, în 
condiţiile programelor de reabilitare, extindere şi modernizare aprobate;

6) sa fundamenteze anual valoarea serviciului de iluminat pe elemente de cheltuieli in conformitate cu cu 
respectarea prevederilor Ordinului 77/2007 ANRSC;

7) sa ia masurile necesare pentru respectarea normelor de sanatate si securitate in munca;
8) sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare;
9) subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai 

multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice, se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia 
din domeniul achiziţiilor publice;

10) sa informeze si sa notifice, de indata, beneficiarul despre cauzele sau evenimentele de natura sa 
conducă la reducerea activitatii sau imposibilitatea realizării serviciului si masurile ce se impun pentru 
asigurarea continuităţii serviciului;

11) să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deranjamente sau avarii apărute în 
funcţionarea sistemului şi să limiteze durata intervenţiilor;

12) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv 
pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform 
prevederilor legale;

13) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a furnizării/prestării serviciului şi să acorde 
bonificaţii utilizatorilor în cazul furnizării/prestării serviciiului sub parametrii de calitate şi cantitate 
prevăzuţi în contract;

14) să plătească chirii pentru folosirea temporară a terenurilor şi să aducă terenurile şi obiectivele afectate 
de lucrările de intervenţie sau de investiţii în starea anterioară începerii acestor lucrări;

15) să furnizeze cu regularitate autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv autorităţilor de 
reglementare competente informaţii privind modul de realizare a indicatorilor de performanţă, să aplice 
metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe 
şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează 
serviciul de utilităţi publice, în condiţiile legii;

16) intervenţiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, întreţinere şi reparaţii la construcţiile sau 
instalaţiile aferente sistemelor de utilităţi publice, stabilite prin programele anuale, care impun
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întreruperea furnizării/prestării serviciilor se aduc la cunoştinţa utilizatorilor cu cel puţin 10 zile înainte de 
data programată.

17) să încheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesară desfăşurării activităţilor, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare;

18) sa predea la încheierea contractului toata documentaţia tehnico-economica referitoare la serviciul 
gestionat;

19) sa realizeze la termen investiţiile conform angajamentelor asumate prin contract, conform 
Programului anual de activitate al serviciului public de iluminat public,aprobat odata cu bugetul, 
cu respectarea cerinţelor si standardelor din caietul de sarcini;

20) sa propună beneficiarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului dat in 
administrare conform legislaţiei in vigoare, in cazul in care aceştia nu mai corespund din punct de 
vedere tehnic;

21) sa transmită beneficiarului modificările de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situaţia 
patrimoniului public, atat cantitativ cat si valoric, la data de 31 decembrie a fiecărui an;

22) sa restituie bunurile de retur in mod gratuit si libere de orice sarcini, la încetarea contractului
23) in cazul prestării mai multor tipuri de servicii, operatorul va ţine o evidenţă separată a activităţilor 

desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu în parte;
24) sa respecte prevederile legale in cazul intervenţiilor efectuate in SIP, inclusiv in SIP aflat in 

proprietatea operatorului de distribuţie a energiei electrice;
25) sa implementeze toate condiţionările pentru protecţia, mediului existente si cele ce vor fi stabilite de 

către autoritatile de mediu competente pe durata contractului si sa respecte prevederile legislaţiei de 
mediu ;

26) sa asigure personalul necesar prestării serviciului;
27) sa administreze dispeceratul si echipamentele/dotarile din Municipiul Zalau puse la dispoziţie sa de 

către beneficiar si sa sigure personalul calificat conform cerinţelor pentru intervenţie si remediere a 
defecţiunilor privind echipamentele aferente SIP conform regulamentului

28) sa asigure dispecerat permanent 24 ore din 24;
29) sa intocmeasca si sa prezinte delegatarului rapoartele prevăzute de regulamentul serviciului si acietuid 

e sarcini, in termenele prevăzute;
30) sa raporteze trimestrial realizarea indicatorilor de performanta si calitate, precum si mărimile 

monitorizate, stabiliţi prin contract si prevăzuţi in Regulamentul serviciului si caietul de sarcini;
31) sa informeze trimestrial delegatarul asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor şi 

măsurilor luate;
32) sa evidenţieze distinct întreruperile şi limitările, durata şi cauzele de întrerupere a utilizatorului şi a 

beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat 
funcţionarea instalaţiilor proprii si sa transmită situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau 
limitări, trimestrial concedentului;

33) va întocmi anual un raport complet al activităţii desfăşurate structurat pe categorii de lucrări, programe 
de investiţii, şi servicii de operare-întreţinere efectuate, în care să fie evidenţiate stadiul investiţiilor şi 
performanţele obţinute;

34) operatorul nu are dreptul de a instala pe SIP cabluri sau aite instaiatii, reciama, etc decât cele 
prevăzute de Legea 230/2006; pe investiţiile realizate din fonduri europene nu se vor instala nici 
un fel de echipamente, nici iluminat festiv, fara acordul expres al beneficiarului, in urma unei 
solicitări scrise a operatorului;

35) sa organizeze si administreze evidenta reclamatiilor primite si soluţionarea acestora si sa acţioneze 
pentru soluţionarea lor conform prevederilor regulamentului si caietului de sarcini;

36) )să asigure pregătirea profesională continua si autorizarea personalului, respectând prevederile 
prescripţiilor tehnice ale actelor normative în vigoare precum şi a celorlalte dispoziţii legale privind 
activităţile care fac obiectul prezentului contract;

37) sa constituie garanţiile de buna execuţie pentru lucrări de investiţii, conform prezentului contract;
38) sa pună la dispoziţie mijlocul de transport necesar pentru verificarea impreuna cu BENEFICIARUL a 

activitatilor realizate in cadrul contractului;
39) sa preia investiţiile realizate de către beneficiarr, finanţate cu fonduri europene sau din alte surse de 

finanţare, la solicitarea beneficiarului, si sa asigure exploatarea si intretinerea acestora astfel incit sa se 
asigure permanenta in funcţionare si menţinerea sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici 
proiectaţi, avand in vedere garanţiile acordate de către executanţii lucrărilor si garanţiile produselor;

40) sa asigure continuitatea prestării serviciului in condiţiile stipulate in contract, inclusiv in cazul retragerii 
licenţei sau incetarii contractului din alte cauze decât termenul sau forţa majora, pana la preluarea 
acestuia de către alt operator dar nu mai mult de 90 de zile;

41) sa se organizeze şi sa funcţioneze pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare(ROF) 
aprobat de Consiliul local al Municipiului Zalau;

42) sa aplice prevederile legislaţiei în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziţii publice, 
destinate furnizării/prestării serviciului public de iluminat public;

43) sa se supună controlului şi sa se conformeze măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de control, precum 
şi sa pună la dispoziţia împuterniciţilor autorităţilor administraţiei publice locale, sau, după caz, ai
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autorităţilor de reglementare competente toate datele şi informaţiile solicitate;
44) operatorul nu răspunde faţă de utilizatori pentru întreruperea furnizării/prestării serviciilor sau pentru 

calitatea acestora, în cazuri de forţă majoră

Secţiunea 7. Obligaţiile beneficiarului 
Alt. 11. Beneficiarul are următoarele obligaţii:

sa predea operatorului la data intrării in vigoare a prezentului contract toate bunurile de retur 
aferente prestării serviciului, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces 
verbal de predare-preluare;

sa se asigure ca operatorul poate presta serviciul de iluminat public, asa cum este definit prin 
prezentul contract, pe sistemul de iluminat public aflat In proprietatea operatorului de distribuţie a 
energiei electrice;

sa aprobe valoarea serviciului de iluminat fundamentata pe elemente de cheltuieli, cu 
respectarea prevederilor Ordinului 77/2007 ANRSC; 

sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului;
sa sprijine operatorul in vederea autorizării lucrărilor de construcţii aferente contractului pe 

domeniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare;

sa asigure operatorului exclusivitatea serviciului;
sa nu il tulbure pe operator in exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract; 
sa menţină echilibrul contractual si sa respecte angajamentele asumate fata de operator,' prin 

prezentul contract;
sa notifice operatorului apariţia oricăror împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor 

acestuia;

Secţiunea S.Indicatorii de performanta
Art.12-Prestarea serviciului public se va face de către operator cu respectarea indicatorilor de performanta 
prevăzuţi in Regulamentul serviciului. Anexa nr. 2 |a prezentul contract.
Art.13-lndicatorii de performanta stabilesc condiţiile de calitate si continuitate ce trebuie asigurate si 
respectate de către operator in prestarea serviciului.
Art.14- (1) Operatorul va transmite beneficiarului, in termenul solicitat de către acesta, informaţiile necesare 
evaluării si cuantificării indicatorilor de performanta.
(2)Netransmiterea informaţiilor in termen, ori furnizarea de informaţii eronate sau incomplete atrage 
răspunderea operatorului, conform prevederilor prezentului contract si Regulamentului serviciului. 
Art.15.-(1)Autoritatea executiva a administraţiei publice locale, prin personalul împuternicit din SMSCUP, va 
monitoriza respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului; personalul responsabil va controla prin 
sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar în cazul 
în care rezultă neconformităţi va încheia un proces-verbal de constatare, proces-verbal în care se vor 
menţiona deficienţele constatate şi termenul de remediere al acestora.
(2)Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale va aplica masurile 
stabilite in secţiunea ^5-Raspunderea contractuala.

Secţiunea 9. Finanţarea serviciului de iluminat public
Art.16.{1) Finanţarea activitatilor serviciului de iluminat public se va face prin alocaţii bugetare, 
conform art 35 din Legea 230/2006, respectiv sub forma de subvenţii din bugetul local pentru acest 
serviciu, conform Legii 273/2006-Legea finanţelor publice locale.
(2) lnvestitiile vor fi realizate de operator in baza unor documentaţii tehnico-economice realizate cu 
respectarea prevederilor HG 907/2016 si aprobate prin hotararea consiliului local, cu respectarea legii 
finanţelor publice locale.
(3) Valoarea estimata a activitatilor serviciului de iluminat public este de 2 mii lei, din care 1.000.000 
lei pentru modernizare (investiţii) si 1.000.000 lei pentru activitatea de intretinere, exploatare si 
reparaţii curente.
(4) Valoarea activitatilor serviciului va fi influenţată anual de gradul de suportabilitate al bugetului 
local, in raport cu necesitatea asigurării activitatilor serviciului.
(5) Operatorul este obligat sa fundamenteze anual valoarea serviciului de iluminat, in vederea aprobării 
bugetului si asigurării subvenţiei necesare, luând in considerare prevederile Ordinului .77/2007 de aprobare 
a Normelor metodologice de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciul de 
iluminat public, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a 
amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia 
mediului, etc. Odata cu aprobarea bugetului se va aproba si Programului anual de activitate al serviciului 
de iluminat public.
(6) Subventia va fi alocata lunar sau trimestrial, după caz, in limita bugetului aprobat.
(7) Valorile activităţilor serviciului de iluminat public nu cuprind cheltuielile cu energia electrică consumată 
pentru iluminat, care se plăteşte de către beneficiar.
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Secţiunea 10- Garanţia de bună execuţie pentru lucrări de exploatare, întreţinere si reparaţii curente 
Art.17. (1) Perioada de garanţie acordata lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente este de 1 an.
(2) Garanţia de buna execuţie acordata lucrărilor de exploatare, întreţinere si reparaţii curente este 
distincta de garanţie acordata produselor conform fiselor tehnice.

Secţiunea 11 Garanţia de buna execuţie pentru lucrări de investiţii 
Art.18. (l)Perioada de garanţie acordata lucrărilor de investiţii va fi de 5 ani.
(2)Garantia de buna execuţie a lucrărilor de investiţii este distincta de garanţie acordata produselor 
conform fiselor tehnice.

Secţiunea 12.Lucrari de investiţii. Sarcini si responsabilităţi, finanţare
Art. 19.-Pe durata contractului operatorul va executa lucrări de investiţii in sistemul de iluminat public, 
conform Programului anual de activitate al serviciului de iluminat pubiic, cu respectarea cerinţelor si 
standardelor prevăzute in caietui de sarcini.

Art. 20. Obiectivele de investiţii publice aferente serviciului de iluminat, ce implică fonduri de la bugetul local, 
se nominalizează în listele anuale de investiţii anexate la bugetul local şi se aprobă odată cu acestea 
prin hotărâri ale autorităţii deliberative.
Art. 21. -(l)Obiectivele de investiţii menţionate la art.19 se realizează cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, conform HG 907/2016, a 
prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate conform legii.
(2) Recepţia lucrărilor la obiectivele de investiţii se va realiza in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, HG 273/1994.
Art. 22.-Operatorul va prelua investiţiile realizate si va asigura exploatarea si intretinerea acestora.

Secţiunea 13. Urmărirea reaiizarii activitatilor specifice serviciului de iluminat 
Art.23. (l)Prestarea activitatii de intretinere si exploatare se va. face pe baza Programului anual de 
activitate al serviciului de iluminat public aprobat de consiliul local odată cu bugetul si a Programelor lunare 
de activitate, intocmite de operator in conformitate cu prevederile regulamentului si cerinţelor prezentului 
caiet de sarcini aprobate de către beneficiar.
(2) Programul anual de activitate se va depune paria la 01.11 a fiecărui an, pentru anul următor, in vederea 
fundamentării bugetului annual al UAT, respectiv al operatorului.
(3) Operatorul va prezenta Programul lunar de activitate întocmit pe baza Programului anual, pana la data 
de 24 a fiecărei luni pentru luna următoare.
(5) Beneficiarul, prin responsabilii din SMSCUP va analiza programul, va verifica în teren impreuna cu 
operatorul şi va intocmi procesul verbal de constatare, operatorul având obligaţia de a pune la dispoziţie 
mijlocul de transport necesar.
(6) Programul lunar de activitate, vizat de reprezentanţii Direcţiei tehnice, va fi aprobat de administratorul 
public.
(6) Recepţia lunara a lucrărilor efectuate de către operator se va face pe baza Fişelor de lucru zilnice, 
cantitative si valorice si Centralizatoarelor fizice si valorice lunare ale activitalor serviciului de iluminat public, 
de către persoanele împuternicite ale beneficiarului şi un reprezentant al operatorului, întocmindu-se cu 
această ocazie un Proces-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
(7) Structura cadru a Fisei de lucru zilnice si a Centralizatoarelor fizice si valorice lunare sunt prevăzute in 

caietul de sarcini.
(8) Lucrările prevăzute in fisele de lucru zilnice efectuate necorespunzător sau neefectuate de către 
delegat, nu vor fi recepţionate decât după remedierea deficientelor constatate.
(9) Centralizatorul fizic si valoric lunar al activitalor serviciului de iluminat, insotite de fisele de lucru zilnice 
se va depune la operator până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-au întocmit. 
Verificarea lucrărilor efectuate de către operator se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la prezentarea 
documentelor sus-mentionate , verificările în teren realizându-se împreună cu un reprezentant al 
beneficiarului, mijlocul de transport fiind pus la dispoziţie de operator. în cazul existenţei unor obiecţii din 
partea beneficiarului, acestea vor fi transmise în scris operatorului până la expirarea termenului de verificare 
a documentelor . în cazul în care obiecţiile sunt justificate, operatorul se va conforma cerinţelor exprimate 
de beneficiar, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

Art. 24-Beneficiarul, Municipiul Zalău, isi asuma plata integrală a energiei electrice aferentă consumului 
instalaţiilor de iluminat public.

Secţiunea 14. Răspunderea contractuala
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Art. 25. Nerespectarea dovedita de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute in 
prezentul contract atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.
Art. 26. (1) Partea in culpa este obligata la plata unei penalitati. In cazul in care din penalitati nu se acopera 
paguba, partea in culpa este obligata suplimentar la daune interese, pana la acoperirea pagubei.
(2) Operatorul poate fi obligat la plata unor penalitati in cuantumul precizat mai jos, pentru nerespectarea 
următoarelor obligaţii contractuale:
(a) In cazul In care operatorul nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului, anuali, asa cum au fost 
stabiliţi prin regulamentul serviciului-Anexa 3 la prezentul contract, beneficiarul este indreptatit sa aplice 
penalitati contractuale in valoare egala cu 2% per indicator nerealizat din valoarea serviciilor datorate 
pentru anul calendaristic in care se constata incalcarea, după transmiterea unei notificări cu termen de 14

(b) In cazul in care operatorul nu realizează lucrările de investiţiile aprobate anual odata cu bugetul, in 
termenele prevăzute si in condiţiile prevăzute in caietul de sarcini, beneficiarul este indreptatit sa aplice 
penalitati contractuale in cuantum de 2 % din valoarea lucrărilor de investiţii scadente si neexecutate, după 
transmiterea unei notificări care va prevedea un termen de remediere de 14 zile.
(3) Operatorul va remedia si va notifica beneficiarului remedierea la termenul stabilit, fără costuri 
suplimentare, orice defecţiuni datorate faptului ca proiectul, maţerialele, echipamentele sau calitatea 
execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile contractului, in cazul in care se constata neconformitati, 
comunicate operatorului printr-o notificare, cu termen de remediere de maxim 15 zile; constatarea 
remedierilor se va face printr-un document insuslt de ambele parti.
Art.27. Incalcarea prevederilor prezentului contract si a Regulamentului serviciului atrage răspunderea 
contravenţionala, conform art 110 din Regulamentul serviciului.

Secţiunea 15 .Forţa majora
Art.28. -Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 
mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră.
Art. 29.- Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 24 ore 
producerea evenimentului, precum si dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui.
Art.- 30.- Dacă în termen de 14 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să-şl notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune interese.
Art.31..-întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţa majora nu atrage pentru nici 
una dintre parti penalizări sau compensaţii.

Secţiunea 16. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale
Art. 32. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
Art. 33.(1 )Beneficiarul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract cu notificarea 
prealabila cu 30 de zile a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local,după 
caz.
Art. 34. Contractul poate fi modificat in cazul in care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu 
reglementările in domeniu din legislaţia naţionala sau legislaţia comunitara, cu menţinerea echilibrului 
contractual.

zile.

Secţiunea 17. Clauze privind menţinerea echilibrului contractual
Art. 35. -(1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al atribuiri gestiunii serviciului.
(2) Raporturile contractuale dintre parti se bazeaza pe principiul echilibrului financiar intre drepturile care ii 
sunt acordate operatorului si obligaţiile care ii sunt impuse.
(3) Operatorul nu va fi obligat sa suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, daca 
aceasta creştere rezulta in urma unui caz de forţa majora.

Secţiunea 18-încetarea contractului
Art. 36.-(1) Prezentul contract de administrare încetează îh următoarele situaţii:

a) in cazul in care interesul naţional său local o impune prin denunţarea unilaterala de către beneficiar;
b) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a 

operatorului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
c) in cazul retragerii sau incetarii valabilitatii licenţei;
d) in cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către parti, prin reziliere, fara intervenţia instanţei de 

judecata, cu plata unei despăgubiri in sarcina pârtii in culpa,
ART. 37.- (1) Contractul poate fi reziliat fara sesizarea instanţei de judecata daca se constata si se 
dovedeşte nerespectarea următoarelor obligaţii contractuale:
(a)nerespectarea repetata, după evaluările anuale la încheierea fiecărui an calendaristic, a indicatorilor de 
performantă ai serviciului, potrivit art. 26, alin.2 lit.a;
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(b) nerealizarea la termenele prevăzute a planului de investiţii, potrivit art. 39, alin.2 lit.b, daca operatorul 
adopta masuri pentru conformare, in termenul de 14 zile de la notificarea prevăzută la art.26, alin(2), lit.b si 
după aplicarea penalităţilor, suplimentat cu inca un termen de 21 de zile printr-o a doua notificare transmisa 
la expirarea primului termen; In aceasta situaţie, operatorul este obligat la asigurarea continuităţii serviciului 
de iluminat public, pina la preluarea acestuia de către beneficiar, dar nu mai mult de 90 zile;
Art.38. (1) In cazul unor abateri grave ale operatorului de la reglementările in vigoare privind serviciul 
delegat, beneficiarul are dreptul sa solicite autoritatii competente retragerea licenţei.
(2) Retragerea sau incetarea valabilitatii licenţei atrage revocarea hotărârii de dare in administrare, conform 
prevederilor art. 36, alini, lit.c.

Secţiunea 19. Administrarea patrimoniului public şi privat
Art.39.- Toate bunurile proprietate publica/privata aferente prestării serviciului public sunt date in 
administrare operatorului, de la data intrării in vigoare a contractului.
Art.40.(1)-Operatorul ia la cunoştinţa, prin semnarea prezentului contract, faptul ca parti componente ale ■ 
sistemului de iluminat public sunt proprietatea distribuitorului de energie electrica
(2) Municipiul Zalau se va asigura ca operatorul poate presta serviciul de iluminat public, asa cum este 
definit prin prezentul contract, pe sistemul de iluminat public aflat in proprietatea operatorului de distribuţie a 
energiei electrice.
Art .41. Bunurile proprietate publica/privata date in administrare operatorului, asa cum sunt prezentate in 
Anexa 3 la prezentul contract si care sunt transmise in administare operatorului pe durata contractului, sunt 
supuse inventarierii anuale si se evidenţiază distinct, extracontabil, in patrimoniul operatorului.
Art. 42.-Operatorul are drept de posesie si drept de folosinţa pe durata prezentului contract asupra bunurilor 
proprietate publica/privata , dar nu si dreptul de proprietate sau de dispoziţie asupra acestora. ^
Art.43. -In cazul in care una dintre parti descoperă ca oricare dintre bunurile proprietate publica/privata 
aferent serviciilor a fost omis de pe lista bunurilor de retur si, ca urmare, nii a fost transferat operatorului, 
beneficiarul se angajeaza sa pună la dispoziţia operatorului imediat acel bun in aceleaşi condiţii in care au 
fost predate celelalte bunuri.
Art.44. -Administrarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat aferente prestării serviciului se face 
cu diligenta unui bun proprietar.
Art.45.-Bunurile proprietate publică a municipiului Zalau aferente sistemului de iluminat public nu pot 
constitui garanţii pentru creditele bancare contractate de operator, fiind inalienabile, imprescriptibile şi 
insesizabile.

Secţiunea 20.Conditii de restituire sau repartiţie, după caz a bunuriior, la incetarea din orice cauza a 
contractuiui, inciusiv a investitiiior realizate
Art.46.Bunurile proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale Zalau, puse la dispoziţia 
operatorului, cat si investiţiile realizate in cadrul programului de investiţii din cadrul contractului, precum si 
investiţiile realizate in cadrul programelor de investiţii ale Municipiului Zalau din fondurile acestuia si din 
alte fonduri publice in perioada derulării contractului, puse la dispoziţia operatorului, revin de plin drept 
beneficiarului, gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini, la încetarea din orice cauza a 
contractului.

Secţiunea 22.Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între operator 
si beneficiar
Art.47.(1)Părţilor contractante le este interzis cu desăvârşire să ia măsuri care, prin finalitatea lor ar conduce 
la deteriorarea condiţiilor de mediu în urma derulării prezentului contract.
(2) Responsabilitatea privind obţinerea şi deţinerea de licenţe, avize, autorizaţii şi acorduri de mediu, 
conform legislaţiei în vigoare, pentru activităţile care fac obiectul prezentului contract, este în sarcina 
operatorului, începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.
(3) Operatorul se obliga ca pe perioada derulării contractului de administrare sa respecte toate obligaţiile 
legale in vigoare privind protecţia mediului, prezente si viitoare, care decurg din prestarea serviciului, 
precum si cele derivate din activitatile conexe serviciului si hotărârile consiliului local.

Secţiunea 23- Litigii
Art.48 -(l)Operatorul si beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice 
neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre aceştia in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului 
(2)Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea si incetarea contractului se soluţionează de 
instanţa de contencios administrativ competenta potrivit legii.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 49.0rice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris.
Art.SO.Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
Art. 51. Comunicările dintre parti se pot face si prin e-mail sau alte mijloace de comunicare convenite intre
Page 8 of 9

nu



parti, cu condiţia confirmării in scris a primirii comunicării.
Art. 52 - Prezentul contract intră în vigoare la data de....
exemplare originale, dintre care unul pentru operator si trei pentru beneficiar. 
Art.53-.Limba care guvernează contractul este limba romana.

in 4şi a fost încheiat azi

Operator,
SADP Zalau 
prin.
Director executiv 
Marcel Vasile Adridan

Beneficiar, 
Municipiul Zalau 
Prin,
Primar,
Ionel Ciunt

Avizat
jurist Sanda Rodica Ardelean

Director executiv. 
Mariana Cuibus

Director executiv, 
Danut Cosmin Curea

Director executiv. 
Alexandru Pura

Avizat,
Serviciul Juridic,

P-RC
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

ANEXA NR.3 (o.
SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC

Inventarul bunurilor mobile şi imobile puse la dispoziţia operatorului, 
proprietatea publică şi privată a Municipiului Zalău, aferente serviciilor

Nr. Denumire gestiune Valoare inventar/leicrt

DOMENIU PUBLIC
CLĂDIRE ATELIER PTl, STR. Păcii nr. 8, CF 

650431 691.732,18
TEREN AFERENT CLĂDIRE ATELIER PTl, STR. 
Păcii nr. 8, CF 650432 102.685,02
MIJLOACE FIXE-(reţele şi mijloace fixe iluminat 
festiv şi iluminat pe 8 loturi de spaţii verzi pe terenuri 
degradate)3 8.219.777,11
ACTIVE FIXE DE NATURA OBIECTELOR DE 

INVENTAR- (iluminat festiv şi corpuri de iluminat)4 632.489,26

TOTAL DOMENIU PUBLIC 9.646.683,57

Director Executiv 

Alexandru Pura
Şef Serviciu 

Adina Predescu

întocmit 
lolanda Groza

DP/SP/G.L-2ex

http://www.zalausj
mailto:primaria@zalausj.ro


} 13‘/ - L/f CO//U0 croL oe M(/V(
Strict locul de folosinţa: Mijloace fixe-iluminat public 
Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta 
Exclusiv Mijloacele Fixe IEŞITE in luna curenta 
Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

ILUMINAT DOM PUBLIC/Mijloace fixe-iluminat public
Gestiunea Mijloace fixe-iluminat publicLista de inventariere

Luna OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU Pagina 1

Gestionar
Codul DepreciereaVALOAREA CONTABILADenumirea

bunurilor
inventariate

CANTITATI Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaNr. DiferenteDiferenteStocuride Valoarea Motivul
(cod)

deValoareaCit.
inventar Plus MinusFapticeScriptice Plus Minus inventar

1412 1310 116 7 8 952 3 41
46.148.5346.148,5346.148,53BUC 6,00STÂLPI ORNAMENTALI, 

Str Sf Vineri, Zona Kaufland 
-Iluminat Public 
stâlp din aliaj aluminiu = 
6buc
inaltime=415 cm 
coroana diam.=130 cm 
baza diam.=35 cm 
corp iluminat tip felinar din 
sticla
putere= lOOw

Extindere ILUMINAT 
PUBLIC ORNAMENTAL - 
Stâlp ornamental P-TA de 
Marmura
Pr.v.receptie nr.61779 din 
19.12.2008-gest. 
Dom.public

STÂLPI ORNAMENTALI - 
Iluminat curte interioara 
Primărie Iluminat

6327I

16.364,4316.364,43 16.364,43BUC 1,0063282

16.175,4516.175,45 16.175,456329 BUC 8,003

103.400,91103.400,91 103.400,91BUC 1,00Reţele de iluminat public 
STÂLPI METALICI -blocuri 
ANL D-va Nord 
11 stâlpi metalici de 9 m 
5 stâlpi metalici de 5 m
Reţele de iluminat public 
STÂLPI METALICI - Parc A 
Pădure Bradet

63304

179.237,11179.237,11 179.237,11BUC5 6331 32,00

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Miiioaoe Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat



ILUMINAT DOM PUBLIC/Mijloace fixe-iluminat public
Gestiunea Mijloace fixe-iluminat public Pagina 2Lista de inventariere

Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA. PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILACANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteStocuriNr. Diferentede Motivul
(cod)

ValoareadeValoareaCrt.
inventar MinusPlusScriptice Faptice Piu: Minus inventar

1412 1310 115 6 7 8 93 421
stâlpi metalici= 32 buc
diminuare cu val prejudiciu- 
PV constatare 
3521/01.09.2014-10210.56
lei
majorare conf PV recepţie 
24352/29.04.2015-6446.50
lei
majorare conf PV rec. 
69390/04.12.2015-remediere 
rezistenta priza pamantare 9 
stâlpi

Reţele de iluminat public 
STÂLPI METALICI - Parc B 
Pădure Bradet 
stâlpi metalici= 30 buc 
majorare conf PV rec. 
69390/04.12.2015-remediere 
rezistenta priza pamantare 9 
stâlpi

Reţea de iluminat public cu 
cablu subteran - Gradina 
Onului

Stâlpi metalici iluminat 
public, in fundaţie turnata - 
Gradina Onului

Reţea iluminat public- 
str.Merilor - defalcare 
conf.HCL 172/01.07.2010 
stalpi=5 buc. 
lămpi iluminat public cu 
sodium 70 W 
L=150 m

202.100,68202.100,68202.100,6830,00BUC63326

101.801,14101.801,14101.801,142,076333 KM7

41.450,0041.450,0041.450,0050,00BUC63348

21.875,0021.875,0021.875,00BUC 1,0063359

27.670,6627.670,6627.670,669,00BUC10 Reţele iluminat public 
STÂLPI ŢEAVA OTEL - 
blocuri ANLII D-va Nord

6336

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat



ILUMINAT DOM PUBLIC/Mijloace fixe-iluminat public
Gestiunea Mijloace fixe-iluminat public Pagina 3Lista de inventariere

Luna OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M, Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

Valoareade deValoareaCrt. MinusPlusinventar inventarMinusFaptice PlusScriptice

1413121110S 96 754321
cablu energie ACYABY
0.6/lkv3xl0US 8778=126
ML
cablu energie ACYABY 
0.6/lKV3x35+16MS8778=2 
56 ML
stâlpi din ţeava de otel 
zincat de 5m 70x4 mm-7 buc 
stâlpi din ţeava de otel zincat 
de 9m 133x4 mm-2 buc 
corp de iluminat ext. ornam. 
FC-2-170-7 buc 
corp de iluminat PVSB-12 
BM-1250-2 buc

150.676.35150.676.35150.676.351.49KM6337Reţea iluminat public - Str.
CI Alexandru Lapusneanu - 
cart.Meses
Stâlpi ţeava peste 5m=15buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=15buc
Cablu ACYABY 4x16=650m 
Cablu ACYABY 
3x35+16=848m

Reţea iluminat public - Str. 
C2 Aleea Despina Doamna - 
cart.Meses
Stâlpi ţeava peste 5m=3buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=3buc
Cablu ACYABY 4xl6=100m

Reţea iluminat public - Str. 
C3 Aleea Despina Doamna - 
cart.Meses
Stâlpi ţeava peste 5m=6buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=6buc
Cablu ACYABY 4xl6=200m

11

30.135,2730.135,2730.135,270,10KM633812

60.270,5460.270,5460.270,540,20KM633913

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

Valoareadede ValoareaCit. MinusPlus inventarinventar Plu! MinusFapticeScriptice

141312111098765432
190.856,71190.856,71190.856,710,65KMReţea iluminat public - Str. 1

Aleea Movilestilor - 
cart.Meses
Stâlpi ţeava peste 5m=19buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=19buc
Cablu ACYABY 4x16=650m

Reţea iluminat public - Str. 2 
Ştefan cel Mare - cart.Meses 
Stâlpi ţeava peste 5m=59buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21 =59buc
Cablu ACYABY 4x16=800m

634014

592.660,31592.660,31592.660,312,00KM634115

ACYABY3x35+16=1200m

Reţea iluminat public - Str. 
Dl Aleea Movilestilor - 
cart.Meses
Stâlpi ţeava peste 5m=7buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=7buc
Cablu ACYABY 4x16=260m

70.315,6370.315,6370.315,630,26KM634216

150.676,35150.676,35150.676,350,50KM6343Reţea iluminat public - Str. 
Al Petru Rares - cart.Meses 
Stâlpi ţeava peste 5m=7buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=7buc
Cablu ACYABY 4xl6=500m

17

30.135,2730.135,2730.135,270,10KM6344Reţea iluminat public - Str. 
B4 Al.I.Cuza - cart.Meses 
Stâlpi ţeava peste 5m=3buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=3buc 
Cablu ACYABY

18

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Neiicential
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONRJ

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteStocuri DiferenteNr. Motivul
(cod)

de ValoareadeValoareaCrt. MinusPlusinventar inventarFaptice Plus MinusScriptice

1413121110986 754321
4xl6=100m

Reţea iluminat public - Str,
El Ştefan Bathori - 
cart.Meses
Stâlpi ţeava peste 5m=9buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=9buc
Cablu ACYABY 4xl6=300m

90.405.8190.405.8190.405,810,30KM634519

80.360,2080.360,2080.360,200,30KM6346Reţea iluminat public - Str. 
Bl Al loan Cuza - 
cart.Meses
Stâlpi ţeava peste 5m=8buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=8buc
Cablu ACYABY 4x16=300m

20

70.315,6370.315,6370.315,630,25KM6347Reţea iluminat public - Str. 
B2 Al loan Cuza - 
cart.Meses
Stâlpi ţeava peste 5m=7buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=7buc 
Cablu ACYABY 
3x25+16=250m

21

70.316,6470.316,6470.316,640,25KM6348Reţea iluminat public - 
Str.Fl lancu de Hunedoara - 
cart.Meses
Stâlpi ţeava peste 5m=7buc 
Corp de iluminat IE 
PA/21=7buc 
Cablu ACYABY 
3x25+16=250m

22

32.192,69 j 32.192,6932.192,69j Reţea iluminat public - 0,21KM634923

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStoeuriNr. MotivulValoareadede ValoareaCrt. (cod)MinusPlus inventarinventar MinusFaptiee PlusSeriptice

141312111098764 5321
Str.Leontin Ghergariu -
Gradina Poporului 
Stâlpi de metal inaltime 7 m 
= 7buc
Cablu ACYAB Y 4x 16mmp 
lungime traseu=2I0m 
Corpuri de iluminat cu 
putere de 70W = 7buc

Reţea iluminat public - Str.D. 
Margineanu - Gradina 
Poporului
Stâlpi de metal inaltime 7 m 
= 3buc
Cablu ACYABY 4xl6mmp 
lungime traseu=l 50m 
Corpuri de iluminat cu 
putere de 70W = 3buc

Reţea iluminat public - Str. 
Ion Creanga - Gradina 
Poporului
Stâlpi de metal inaltime 7 m 
= 6buc
Cablu ACYABY 4x16mmp 
lungime traseu= 180m 
Corpuri de iluminat cu 
putere de 70W = 6buc

Reţea iluminat public - Str. 
Petre Ispirescu - Gradina 
Poporului
Stâlpi de metal inaltime 7 m 
= 3buc
Cablu ACYABY 4xl6mmp 
lungime traseu=85m 
Corpuri de iluminat cu 
putere de 70W = 3buc

27 I Reţea iluminat public - Str.

22.994,7022.994,7022.994,700,15KM635024

27.593,6027.593,6027.593,600,18KM635125

13.030,3013.030,3013.030,300,08KM635226

16.096,30 j16.096,30 j 16.096,300,101KM6353

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicenîiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

UM. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. MotivulValoareadede ValoareaCrt, (cod)MinusPlus inventarinventar MinusFaptice PlusScriptice

1413121110987654321
Ion Neculce - Gradina
Poporului
Stâlpi de metal inaltime 7 m 
= 2buc
Cablu ACYABY 4xl6mmp 
lungime traseu=l 05m 
Corpuri de iluminat cu 
putere de 70W = 2buc

Reţea iluminat public - Str. 
M.R. Paraschivescu - 
Gradina Poporului 
Stâlpi de metal inaltime 7 m 
= Ibuc
Cablu ACYABY 4xl6mmp 
lungime traseu=13m 
Corpuri de iluminat cu 
putere de 70W = Ibuc

Reţea iluminat public - Str. 
Marin Sorescu - Gradina 
Poporului
Stâlpi de metal inaltime 7 m 
= 5buc
Cablu ACYABY 4xl6mmp 
lungime traseu=138m 
Corpuri de iluminat cu 
putere de 70W = 5buc

Reţea iluminat public - Str. 
Aleea Paraschivescu - 
Gradina Poporului 
Stâlpi de metal inaltime 7 m 
= 2buc
Cablu ACYABY 4xl6mmp 
lungime traseu=109m 
Corpuri de iluminat cu 
putere de 70W = 2buc 
majorare conf. PV recepţie 
41495/17.07.2015-

1.992,801.992,801.992,800,01KM635428

21.155,2021.155,20 21.155,200,13KM635529

18.141,0518.141,0518.141,050,10KM635630

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACANTITATICodulDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

Valoareadede Valoarea
Crt. MinusPlus inventarinventar Plus MinusScriptice Faptice

1413121110986 754321
extindere reţea iluminat

Reţea iluminat public - Str. 
Aleea Gradina Poporului 
Stâlpi de metal inaltime 7 m 
= 3buc
Cablu ACYABY 4x16mmp 
lungime traseu= 11 Om 
Corpuri de iluminat cu 
putere de 70W = 3buc

Reţea iluminat public - Str. 
loan Neculce - Gradina 
Poporului
Stâlpi de metal inaltime 9 m 
= 6buc
Cablu ACYABY 
3x25+16mmp lungime 
traseu=168m 
Corpuri de iluminat de tip 
TRAF1C-V1S10N= 6buc

Reţea iluminat public - Str. 
loan Mango - Gradina 
Poporului
Stâlpi de metal inaltime 9 m 
= 7buc
Cablu ACYABY 
3x25+16mmp lungime 
traseu=246m
Corpuri de iluminat de tip 
TRAFIC-VISION = 7buc

Reţea iluminat public - Str. 
George Cosbuc - Gradina 
Poporului
Stâlpi de metal inaltime 9 m 
= 4buc
Cablu ACYABY 
3x25+16mmp lungime

16.862,8016.862,8016.862,800,11KM635731

15.342,7015.342,7015.342,700,16KM635832

22.466,2022.466,2022.466,200,24KM635933

27.945,7427.945,7427.945,740,30KM636034

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat



ILUMINAT DOM PUBLIC/Mijloace fixe-iluminat public
Gestiunea Mijloace fixe-iluminat public Pagina 9Lista de inventariere

Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATlDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

Valoareadede ValoareaCrt. MinusPlus inventarinventar Plus MinusFapticeScriptice

1413121110987654321
traseu=306m
Corpuri de iluminat de tip 
TRAFIC-VISION = 4buc 
9 corpuri iluminat sunt 
montate pe stâlpi existenţi

Reţea iluminat public - Str. 
Gh.Pop de Basesti - 
cart. Şarm as
-corpuri de iluminat rutier 
Malaga SGS 102/250 
=23buc
-lămpi cu vapori sodiu 
ovoidale SON 150W =23buc 
-conductor AL2x 16 lungime 
traseu =964m

Reţea iluminat public - Str. 
Romana - cart.Sarmas 
-corpuri de iluminat rutier 
Malaga SGS 102/250 
=18buc
-lămpi cu vapori sodiu 
ovoidale SON 150W=18buc 
-conductor/U.,2x 16 lungime 
traseu =1736m

Corpuri cu lămpi iluminat 
public - Str. Veronica de 
Salaj - cart.Sarmas 
-corpuri de iluminat rutier 
Malaga SGS 102/250 =9buc 
-lămpi cu vapori sodiu 
ovoidale SON 150W=9buc

Corpuri cu lămpi iluminat 
public - Str. Gheorghe Sincai 
- cart.Sarmas 
-corpuri de iluminat rutier 
Malaga SGS 102/250

17.190,0017.190,0017.190,000,96KM636135

15.888,0015.888,0015.888,001,73KM636236

6.161,656.161,656.161,659,00BUC636337

8.885,918.885,918.885,9113,00BUC636438

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTlTATlDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U,M- Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

Valoareadede ValoareaCit. MinusPlus inventarinventar Plus MinusFapticeScriptice

1413121110987654321
=13buc
-lămpi cu vapori sodiu 
ovoidale SON 150W =13buc

Reţea iluminat public - Str. 
Ghioceilor - cart.Sarmas 
-corpuri de iluminat rutier 
Malaga SGS 102/250 =5buc 
-lămpi cu vapori sodiu 
ovoidale SON 150W =5buc 
-conductor AL2xl 6 lungime 
traseu =483m

Corpuri cu lămpi iluminat 
public - Str. Petre Dulfti - 
cart.Sarmas
-corpuri de iluminat rutier 
Malaga SGS 102/250 =6buc 
-lămpi cu vapori sodiu 
ovoidale SON 150W=6buc

4.424,004.424,004.424,000,48KM636539

4.093,664.093,664.093,666,00BUC636640

28.462,2328.462,2328.462,230,16KM6367Reţea iluminat public -Str. 
Parcului

41

Stâlpi ţeava OL37L-10 M=4
BUC
corp de iluminat 70W=4 buc 
cablu ACYABY 4x16=0164
km
cablu ACYABY 4x4=0164
km
cablu
CYY06/1KV3X15=0049 km

Reţea iluminat public - Str. 
Simion Oros
Stâlpi ţeava OL37L-10 M=7 
BUC
corp de iluminat 70W=7 buc 
cablu ACYABY 4x16=0286

49.808,9149.808,9149.808,910,28KM636842

km

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Luna Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuri MotivulNr. Valoareadede Valoarea
Crt. (cod)MinusPlus inventarinventar Plus MinusFapticeScriptice

1413121110987654321
cablu ACYABY 4x4=0286
Icm
cablu
CYY06/1KV3X15=0086 km

Extindere iluminat public - 
spate blocuri “Zidul 
chinezesc” B1.B41 
LES 0.4 kv lungime 
traseu=197m din:
Stâlpi de iluminat de 4 m 
=5buc
Cablu ACYABY 4x16mmp 
Corpuri de il cu dulie E27 
100W = 5buc

Extindere iluminat public - 
Pta luliu Maniu parcare bloc 
P+10
LES 0.4 kv lungime 
traseu=70m din:
Stâlpi de iluminat de 4 m 
=3buc
Cablu ACYABY 4xl6mmp 
Corpuri de il cu dulie E27 
100W = 3buc

Extindere iluminat public - 
Str. Aleea Astrei 
LES 0.4 kv lungime 
traseu=80m din:
Stâlpi de iluminat de 4 m 
=4buc
Cablu ACYABY 4xl6mmp 
Corpuri de il cu dulie E27 
100W = 4buc

SANIA CU 2 RENI FARA 
MOS-Iluminat Public 
FACT.nr.7803/09.12.2011

30.998,9530.998,9530.998,950,19KM636943

22.317,8422.317,8422.317,840,07KM637044

20.213,2120.213,2120.213,210,08KM637145

10.788,0010.788,0010.788,001,00BUC637246

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABO-ACodul CANTITATlDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

Valoareadede Valoarea
Crt. MinusPlus inventarinventar MinusPlusFapticeScriptice

1413121110986 754321
NEONLIGHTING SRL-
CLUJ
Reţea iluminat public - Str. 
slt. Teodor Tuser - Dealul 
Morii 
Cablu
ACYABY3X35+16mmp
L=314ml
Stâlp metalic zincat H=8.8m 
cant.=6buc
Cutie de joncţiune la stâlp 
cant=6buc
Corp de iluminat 15w 
(sodiu) cant=6buc 
Cblu MYYM 3x2.5 mmp

Extindere iluminat public - 
str.Gh.Doja langa Casa 
Municipala de Cultura 
Stâlpi de iluminat de 5 m 
=2buc
Corpuri de il 70W = 2buc 
Proiector 70W HM =5buc 
Cablu ACYABY 4xl6mmp 
L=25m
Cablu ACYABY 3x2.5mmp 
L=25m
Suport reflector -Ibuc 
HCLnr.liedin 23.07.2012

Extindere reţea de iluminat 
public-sala sporturilor B-dul 
M.Viteazul
- stâlpi metalici conici = 
17buc
- corpuri iluminat 70W = 
17buc
- corp iluminat proiector 70w 
IP65= Ibuc

33.272.2333.272,2333.272,231,00BUC637347

15.881,6215.881,6215.881,620,02KM637448

59.053,6459.053,6459.053,641,00BUC637549

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace Fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. MotivulValoareade deValoareaCrt. (cod)MinusPlusinventar inventarPlus MinusFaptieeScriptice

14131211108 96 754321
- cablu ACYABY 0.6/1 KV
4xl6US8778 lungime 
traseu=372m
- cablu cupru CYYF 
3xl.5mmp lungime 
traseu=68m

15.278,0515.278,0515.278,051,00BUC6382Fântâna luminoasa EL 
SOLAR-Ouminat Public 
H=310ml 
1= 2.6ml
9 braţe fara globuri

Fântâna luminoasa EL MINI 
CLASIC-Iluminat Public 
H=2.5 ml 
diametru=2.2 ml

Reţea iluminat public-str. 
Aiudului -Puz Dealul Morii 
corpuri de iluminat 70W =3 
buc.
conductor TYIROI- 
Al+A13x3 5mmp= 160m

Reţea iluminat public-str. 
Brasovului-Puz Dealul Morii 
corpuri de iluminat de 
70W=9 buc. 
corpuri de iluminat de 
150W=1 buc. 
conductor TYTR50O1- 
Al+A13x35mmp=490m

Reţea iluminat public- 
str.Bucurestiului-Puz Dealul 
Morii
corpuri de iluminat de 
70W=5 buc. 
corpuri de iluminat de 
150W=1 buc.

50

15.216,6015.216,6015.216,601,00BUC638351

6.373,626.373,626.373,620,16KM638452

21.245,3821.245,3821.245,380,49KM638553

12.747,2312.747,2312.747,230,25KM638654

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © indeco Soft - Nelicenliat



ILUMINAT DOM PUBLIC/Mijloace fixe-iluminat public
Gestiunea Mijloace fixe-iluminat public Pagina 14Lista de inventariere

Luna OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATlDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

Valoareade deValoareaCrt. MinusPlusinventar inventarFaptice Plus MinusScriptice

1413121110987654321
conductor TYIR50O1-
Al+A13x35mmp=250m

Reţea iluminat public- 
str.Careiului-Puz Dealul 
Morii
corpuri de iluminat de 
70W=5 buc. 
corpuri de iluminat de 
150W=1 buc. 
conductor TYIR50OI- 
Al+A13x35mmp=230m 
stilp metalic iluminat stradal 
de 7 m= 1 buc.

Reţea iluminat public- 
str.Constantei-Puz Dealul 
Morii
corpuri de iluminat de 
70W=4 buc. 
corpuri de iluminat de 
150W=1 buc, 
conductor TYIR50O1- 
Al+AI3x3Smmp=l 90m

Reţea iluminat public- 
str.Fagetului-Puz Dealul 
Morii
corpuri de iluminat de 
70W=21 buc. 
corpuri de iluminat de 
150W=2buc. 
conductor TYIR50O1- 
A!+AI3x35mmp=1050m

Reţea iluminat public- 
str.Giurgiului-Puz Dealul 
Morii
corpuri de iluminat de 
70W=2 buc.

14.470,5714.470,5714.470,570,23KM638755

10.622,7010.622,7010.622,700,19KM638856

48.864,4048.864,4048.864,401,05KM638957

4.249,084.249,084,249,080,10KM639058

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeoo Soft - Nelicential
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Pagina 15DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILACANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteNr. Stocuri Diferentede Motivul
(cod)

de ValoareaValoareaCrt.
inventar MinusPlusFaptice PlusScriptice Minus inventar

13 141210 II6 7 8 953 421
conductor TY1R50O1- 
Al+A13x3 5mmp=l OOm

Reţea iluminat public-str. 
Hategului-Puz Dealul Morii 
corpuri de iluminat de 
70W=3 buc. 
conductor TYTR50OI- 
Al+A13x35mmp=l 50m

Reţea iluminat public- 
str.Hunedoarei-Puz Dealul 
Morii
corpuri de iluminat de 
70W=11 buc. 
corpuri de iluminat de 
150W=1 buc. 
conductor TYIRSOOI- 
Al+AI3x35mmp=560m

Reţea iluminat public-str. 
lasului-Puz Dealul Morii 
corpuri de iluminat de 
70W=16 buc. 
corpuri de iluminat de 
150W=2buc. 
conductor TY1R50OI- 
Al+A13x35mmp=750m

Reţea iluminat public- 
str.Meteorologiei-Puz Dealul 
Morii
corpuri de iluminat de 
70W=7 buc. 
corpuri de iluminat de 
150W=1 buc. 
conductor TYIR50O1- 
Al+AI3x35mmp=280m

Banner Blanca 
13 buc.

6.373,626.373,62 6.373,620.15KM639159

25.494,4725.494,4725.494,470,566392 . KM60

37.163,0637.163,06 37.163,060,756393 KM61

16.996,2916.996,2916.996,290,28KM639462

37.585,5537.585,55 37.585,5513,006430 BUC63

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeoo Soft - Nelicentiat
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OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Luna Gestionar
DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILACANTITATlDenumirea

bunurilor
inventariate

, Preţul 
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteNr. DiferenteStocuride Motivul
(cod)

ValoareadeValoareaCrt.
inventar MinusPlusFaptice Plus Minus inventarScriptice

141310 11 126 7 8 953 42I
prel/buc=2891.19 lei 
L=4ml, lumina alb-rece si 
albastru

Iluminat public-parcare str. 
Sf Vineri Bl 4 
Corp iluminat Globo Lux=2 
buc.
Stâlp metalic= 2 buc.
Cablu CYABY 4x2,5 =55ml

Extindere iluminat public - 
str. Aleea Ritmului 
Corpuri iluminat sgs 
150W=5 buc.
Stâlp metalic=5 buc.

Iluminat platou- fata parc 
central
Corpuri iluminat avis-02=4 
buc.
Stâlp metalic=4buc.
Cablu CYABY 3x1,5 mm 
=60ml
Cutie electrica cu contactor 
=lbuc.
Cutie electrica fara 
contactoi=lbuc.

Extindere iluminat public-str. 
Simion Bamutiu bloc A28 
Stâlp metalic 
omamental=lbuc.
Corp iluminat Globo LUX 
=1 buc.
Corp iluminat SGS =4 buc. 
Cablu CYABY 3x2,5 mm= 
80ml
Bec 70w LVST=4 buc. 
Sistem de iluminat cu

2.277,252.277,25 2.277,251,00BUC643164

5.433,935.433,935.433,931,00BUC643265

11.390,4911.390,4911.390,49BUC 1,00643366

6.287,996.287,996.287,99BUC 1,00643467

163.747,04]163.747,04] 163.747,04BUC 1,00643568
-

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Gestionar
Codul DepreciereaVALOAREA CONTABILACANTlTATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteNr. Stocuri Diferentede Motivul
(cod)

de ValoareaValoareaCrt.
inventar MinusPlusScriptice Faptice Plus Minus inventar

13 14126 S 9 10 115 72 3 4

LED si monitorizare TEI,
str. St Vineri bl.Bl-B6,A7/A 
-A7/G,A10-A11,B17-B19si 
str. Simion Bamutiu,bl.M5-
M7
corpuri de iluminat cu LED 
60 tv=24 buc.
corpuri de iluminat cu LED 
80vv=9 buc.
corpuri de iluminat cu LED 
100vv=lbuc.
-sistem de monitorizare: 1 
contor inteligenfi-gateway 
(router)

Sistem de iluminat cu LED 
si monitorizare TE2, 
str.Dumbrava,bl.Dl 1-D23, 
Spitalul Judeţean, P32-P44, 
P12-P18,H10-H15, si str.S. 
Bamutiu,bl.H5-Gradini 
corpuri de iluminat cu LED 
60w=21 buc.
corpuri de iluminat cu LED 
80w=6 buc.
corpuri de iluminat cu LED 
100w=6buc.
sistem de monitorizare:- 
1 contor inteligent, i-gateway 
(router)

Instalaţie de ilumint public - 
Complex Agroalimentar 
4 stâlpi de iluminat de 4 m 
complet echipaţi 
70 ml cablu CYABY 5x6 mp 
montat Îngropat

Instalaţie de iluminat public- 
Complex Agroalimentar

160.076,11160.076,11 160.076,111,006436 BUC69

14.194,711,00 14.194,71 14.194,71BUC70 6439

10.869,4010.869,40BUC 1,00 10.869,40644071

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATlDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteNr. Stocuri Diferentede MotivulValoareadeValoareaCrt.
inventar MinusPlus (cod)Scriptice Faptice Plus Minus inventar

13 1412II106 8 974 5321
intrare principala de pe str.
S.Oros
10 stalpisori complet 
echipaţi
40ml cablu flexibil tip FG7 
0.6/1 kv 4x1.Smp, montat 
Îngropat

72 Iluminat public in intersecţia 
b-dul M.Viteazu-Soseaua de 
centura
intersecţia M.Viteazul (E81)- 
Sosea Ocolitoare(spre 
Aghires)
-stalp=9m
-cutie conexiune-1 buc.
-corp de iluminat cu 4 braţe 
echipat cu lampi-lbuc.
-cablu electric CYY-12m 
-cablu electric CYABY-36 m 
-punct de aprindere 
(postament +f)rida complet 
echipata)=lbuc

73 Iluminat public-curtea 
blocurilor H2-H3-H4-H5-H6 
-H7, str.S. Bamutiu
stâlp ţeava de otel de 
4,5m=9 buc
corp iluminat cu led 60w ■ 
(complet echipat)=9 bue 
cablu CYY 0.6/1 kv 
3x2.5mm=73 ml 
cablu ACYYy0.6/lkv 
4xl6mm= 18.38ml 
cablu Acyaby 0.6/1 kvx 
16mm=303 ml

74 Reţea de iluminat public-str. 
luliu Coroianu

40.732,2840.732,2840.732,28BUC 1,006448

75.873,4575.873,4575.873,451,00BUC6455

6.550,006.550,006.550,006456 BUC 1,00

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022 Gestionar
DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILADenumirea

bunurilor
inventariate

CANTITATI Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaNr. DiferenteDiferenteStocuride Motivul
(cod)

de ValoareaValoareaCrt.
inventar Plus MinusMinusScriptice Faptice Plu< inventar

13 141210 118 92 3 5 6 71 4
stâlpi metalici de
4.5m=3buc.
corp iluminat Glob
23w=3buc.
cablu CYABY
3X2,5mm=85ml

Reţea de iluminat public -
str.Porolissum
stâlpi metalici de
4,5m=3buc.
corp iluminat Glob
23w=3buc.
cablu CYABY
3X2,Smm=85ml

Reţea de iluminat public-str. 
Porolissum- str. 
T.Vladimirescu, bl.P60-P63, 
P60/A,P72-P71

Reţea de iluminat public str.
Spicului
stâlpi deh=4ml
corpuri si lămpi de ISOw
cablu cyaby
3x50+25mmp=80ml
cablu cyaby 3x6mmp

Banner Cardinal, 2D. L 8m

Banner Palmas,2D, L6m

Figurina Ou de Paste Mohito 
structura cadru de aluminiu 
H=I,6 m, 
sursa lumina-led 
culoare led -culori 
combinate alb rece, alb cald, 
roşu

Banner luminos arcada

6.550,006.550,006.550,001,006457 BUC75

22.744,361,00 22.744,36 22.744,366458 BUC76

11.705,3811.705,38 11.705,386459 BUC 1,0077

40.396,68

49.168,08

7.178,44

40.396,68

49.168,08

7.178,44

BUC 13,00 40.396,68

49.168,08

7.178,44

78 6460

BUC 13,0079 6461

BUC 1,0080 6462

3.073,403.073,406463 BUC 1,00 3.073,4081

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna Gestionar
Codul DepreciereaVALOAREA CONTABILADenumirea

bunurilor
inventariate

CANTITATl Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteNr. DiferenteStocuride Valoarea Motivul
(cod)

deValoareaCrt.
inventar Plus MinusFaptice Plus MinusScriptice inventar

13 14128 9 10 116 73 4 521
"Paste Fericit"
structura de aluminiu 
L=5 m
sursa de lumina LED 
culoare Ied alb rece

Banner luminos cu inscripţia 
luminoasa "Flristos a înviat" 
structura de aluminiu 
L=5.5 m
sursa lumina LED 
culoare led alb rece

Figurina luminoasa 3D 
(Iepuraş Coniglo) 
structura de aluminiu 
H=2.5m
sursa de lumina LED 
culoare led culori combinate 
alb rece, alb cald, roşu, 
portocaliu

Figurina luminoasa 3D 
(Iepuraş Lica Bunny) 
structura de aluminiu 
H=2.Sm
sursa lumina LED 
culoare led culori combinate 
alb rece, alb cald, roşu, 
portacaliu

Reţea de iluminat public str. 
Meses
-stâlpi metalici 7m =3 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP 621= 3 buc.
-cablu ACYAbY=91 m
Reţea de iluminat public str. 
Colinei, intre blocuri 
-stâlpi metalici 7 m=2 buc.

2.675,802.675,80 2.675,806464 BUC 1,0082

10.407,6710.407,67 10.407,67BUC 1,00646583

10.407,6710.407,67 10.407,67BUC 1,00646684

12.237,2112.237,21 12.237,21KM 0,09646785

22.053,8822.053,886468 22.053,880,16KM86

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Gestionar
Codul DepreciereaVALOAREA CONTABILADenumirea

bunurilor
inventariate

CANTlTATlU.M. Preţul
unitar

sau nr. ValoareaNr. DiferenteStocuri Diferentede de Valoarea Motivul
(cod)

ValoareaCrt.
inventar MinusMinus PlusScriptice Faptice Plus inventar

13 148 129 10 112 3 4 5 6 71
-corpuri de iluminat cu LED 
BGP 621=2 buc.
-cablu ACYAbY =164 m
Reţea de iluminat public str. 
Colinei
-stâlpi metalici 4,4 m=S buc. 
-corpuri iluminat LED BDP 
100= 5 buc.
-cablu ACYAbY= 80 m
Reţea de iluminat public str. 
Lt. Col. Teofil Moldoveanu, 
in spatele blocurilor SI9,
S21, S23
-stâlpi metalici 4.5 m= 3 
buc.
-corpuri iluminat cu LED 
BDP =3 buc.
-cablu ACYAbY= 69 m
Reţea de iluminat public str. 
Crisan (alei-t parcari str. 
Crisan si 9 Mai)
-stâlpi metalici 4.5 m=17 
buc.
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100=17 buc.
-cablu ACYAbY =454 m
Reţea de iluminat public str. 
Vişinilor- alee spate 
A26,A27, A29 pana la şcoala 
M.Eminescu
-stâlpi metalici 4.5 m= 4 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100= 4 buc.
-cablu ACYAbY =141 m

Reţea de iluminat public str. 
Crisan -Parcare Politia

8.576,258.576,25KM 0,08 8.576,25646987

7.397,027.397,02 7.397,020,066476 KM88

48.670,2648.670,26 48.670,260,456477 KM89

15.115,6515.115,65 15.115,650,146478 KM90

10.291,516479 KM 0,09 10.291,51 10.291,5191

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicenliat
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Gestionar
DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILACANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

U.M. Preţul
unitar

sau nr. ValoareaDiferenteNr. Stocuri Diferentede Motivulde ValoareaValoareaCrt.
inventar MinusPlus (cod)Scriptice Faptice Plus Minus inventar

141310 II 128 94 5 6 7321
Locala
-stâlpi metalici 4,5 m= 3 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP100=3buc.
-cablu ACYAbY =96 m
Reţea de iluminat public str. 
Lt. Col. Pretorianu bl. N 101, 
N103,N105
-stâlpi metalici 4,5 m=5 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100=5 buc.
-cablu ACYAbY =155 M
Reţea de iluminat public str. 
Aleea Năzuinţei 
-stâlpi metalici 4,5 m=4 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100=4 buc.
-cablu ACYAbY =77 m
Reţea de iluminat public str. 
Aleea Astrei(garaje LI, L2) 
-stâlpi metalici 4,5 m=4 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100=4 buc.
-cablu ACYAbY =95 m
Reţea de iluminat public str. 
M. Eminescu- Gh. Doja bl. 
E6,E4,E2siD13,Dll,D10 
-stâlpi metalici 4,5 m=9 buc. 
-corpuri iluminat cu LEd 
BDP 100=9 buc.
-cablu ACYAbY=223 m
Reţea de iluminat public str. 
Porolissum-Acces Spital- 
Alei blocuri
-stâlpi metalici 4.5 m=8 buc. 
-corpuri iluminat cu LED

16.616,4916.616,4916.616,490,15KM648092

8.254,658.254,658.254,650,076481 KM93

10.184,3010.184,3010.184,300,09KM648294

23.906,3223.906,3223.906,320,22KM648395

14.258,0314.258,0314.258,030,1396 6484 KM

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Gestionar
DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILACANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteDiferenteNr. Stocuride MotivulValoareadeValoareaCrt.
inventar MinusPlus (cod)Faptice Plus Minus inventarScriptice

14131210 117 8 964 5321
BDP 100=8 buc.
-cablu ACYAbY=133m

Reţea de iluminat public 
Piaţa 1 Decembrie 1918 
(platou)
-stâlpi metalici 4.5 m=2 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100=2 buc.
-cablu ACYAbY = 38 m
Reţea de iluminat public str. 
Kiss Karoly
-stâlpi metalici 4,5 m=2 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100=2 buc.
-cablu ACYAbY =56 m
Reţea de iluminat public bd. 
Mihai Viteazul- alei in spate 
la blocuri Ol-B120 
-stâlpi metalici 4,5 m=16 
buc.
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100=16 buc.
-Cablu ACYAbY =438 m
Reţea de iluminat public str. 
Ion Mango-str. AL.Vlahuta 
-stâlpi metalici 4,5 m=2 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100= 2buc.
-cablu ACYAbY= 60m

Reţea de iluminat public str. 
LtPretorian bl. NII, NI3,

4.073,724.073,724.073,720,03KM648597

6.003,386.003,386.003,380,05KM648698

46.955,0146.955,0146.955,010,436487 KM99

8.068,498.068,498.068,490,06KM6488100

8.897,878.897,878.897,870,08KM6489101

N7
-stâlpi metalici 4,5 m =4 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100= 4 buc.
-Cablu ACYAbY =83 m

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Gestionar
DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILACANTITATlDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteNr. DiferenteStocuride MotivulValoareadeValoareaCit.
inventar MinusPlusFaptice Plus Minus (cod)Scriptice inventar

141312II8 9 106 75432I
11.151,80

22.491,00

86.422,66

11.151,80

22.491,00

86.422,66

11.151,80

22.491,00

86.422,66

BUC 1,00Om de zapada 2,5 m
Mos Crăciun ,4,5 m
Extindere reţea iluminat 
public str. I.Nechita (alei si 
garaje)
stâlpi metalici 4,5 m=24 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDP 100=24 buc. 
cablu ACYABY =790 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Szikszai Lajos 
(acces din str. Ghergariu) 
stâlpi metalici 7 m=2 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BGP615 (30W)=2 buc. 
cablu ACYABY =87 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Aleea Toamnei 
stâlpi metalici 4,5 m=4 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDP 10 (60w)=4 buc. 
cablu ACYABY =119 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Dumbrava (alei si 
garaje)
stâlpi metalici 4,5 m=29 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDP100(60W)=29buc. 
cablu ACYABY =956 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Torentului (alei si 
garaje)
stâlpi metalici 4,5 m= 10 
buc.
corpuri de iluminat cu

6499102
BUC 1,006500103

0,79KM6600104

12.114,5412.114,5412.114,540,08KM6601105

13.191,4913.191,4913.191,490,11KM6602106

104.539,47104.539,47104.539,470,95KM6603107

29.125,5529.125,55 29.125,550,266604 KM108

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soli - Nelicentiat
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Gestionar
Codul DepreciereaVALOAREA CONTABILADenumirea

bunurilor
inventariate

CANTITATlU.M. Preţul
unitar

sau nr. ValoareaNr. DiferenteStocuri Diferentede Motivul
(cod)

de ValoareaValoareaCrt.
inventar MinusPlusScriptice Faptice MinusPlU! inventar

13 141210 113 4 6 7 8 951 2
LED BDP100(60W)=10 buc. 
cablu ACYABY =265 m

75.399,7975.399,7975.399,79Extindere reţea de iluminat 
public str. B.P.Hasdeu (alei 
laterale si garaje blocuri)

Extindere reţea de iluminat 
public Casa de Cultura a 
Sindicatelor
stâlpi metalici 4,5 m=5 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDPIOO (60W)=5 buc. 
cablu ACYABY=121 m

Extindere reţea de iluminat 
public str. T.VIadimirescu 
intre blocuri- doar zona P50- 
P54 (alee.garaje)

Extindere reţea de iluminat 
public str. Păcii (alei, garaje, 
parcari)
stâlpi metalici 4,5 m=21 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDPIOO (60W)=21 buc. 
cablu ACYABY =614 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Aleea Marin Preda 
stâlpi metalici 7 m=2 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BGP615 (30W)=2 buc. 
cablu ACYABY =97 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Meteorologiei 
(alei si parcari zona bl.IRE, 
G117, GD 4, GD 5) 
stâlpi metalici 4,5 m=7 buc. 
corpuri de iluminat cu

KM 0,68109 6605

13.409,7713.409,77 13.409,776606 KM 0,12110

5.988,435.988,43 5.988,430,056607 KM111

67.214,4967.214,490,61 67.214,496608 KM112

13.483,5513.483,55 13.483,556609 0,09113 KM

27.051,9427.051,94 27.051,946610 KM 0,24114

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe -© Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATlDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. 
de

inventar

DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

ValoareadeValoareaCrt. MinusPlus inventarMinusFaptice PlusScriptice

141311 1210S 96 74 5321
LED BDPIOO (60W)=7 buc.
cablu ACYABY =246 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Meteorologiei 
(alei si parcari zona bl. 
Silcotub-GD 6 
stâlpi metalici 7 m=4 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BGP615(30W)=4buc. 
cablu ACYABY =132 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Unirii (alei acces 
Prefectura)
stâlpi metalici 4,5 m= 4 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDPl 00=4 buc. 
cablu ACYABY =115 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Aleea Digului 
stâlpi metalici 7 m=l buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BGP615 (30W)=1 buc. 
cablu ACYABY =44 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Lt.Col. Pretorianu 
stâlpi metalici 4,5 m=3 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDPIOO (60W)=3 buc. 
cablu ACYABY =124 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. T. Vladimirescu 
(aleile din fata bl. B42 A, 
B42B, B42C+zona parc) 
stâlpi metalici 4,5 m=5 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDPIOO (60W)=5 buc.

18.275,0918.275,0918.275,090,13KM6611115

12.754,9412.754,9412.754,940,11KM6612116

6.227,796.227,796.227,790,04KM6613117

13.737,1813.737,1813.737,180,12KM6614118

24.105,2324.105,2324.105,230,21KM6615119

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat



ILUMINAT DOM PUBLIC/Mijloace fixe-iluminat public
Gestiunea Mijloace fixe-iluminat public Pagina 27Lista de inventariere

Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

UM, Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. MotivulValoareade deValoareaCrt. (cod)MinusPlusinventar inventarPlus MinusFapticeScriptice

141312II10986 753 421
cablu ACYABY=219m

Extindere reţea de iluminat 
public str. T.Vladimirescu 
intre blocuri (colt cu bl. P24 
stâlpi metalici 4,5 m=l buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDPIOO (60W)=1 buc. 
cablu ACYABY =35 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Kiss Karoly 
(spatele bl. A31,A33. A35) 
stâlpi metalici 4,5 m= 4 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDPIOO (60W)=4 buc. 
cablu ACYABY =124 m
Extindere reţea de iluminat 
public bd. Mihai Viteazul 
(alei si parcari bl.MV3- 
MV8)
stâlpi metalici 7 m=7 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDP6I5(30W)=7 buc. 
cablu ACYABY =339 m
Extindere reţea de iluminat 
public bd. Mihai Viteazul 
(alei si garaje, in spate la 
bl.A23A,A23B) 
stâlpi metalici 4,5 m=3 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDPIOO (60W)=3 buc. 
cablu ACYABY =85 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Porolissum(aleea . 
zona imobilului cu nr.66/E) 
stâlpi metalici7 m=4 buc. 
corpuri de iluminat cu

4.023,954.023,954.023,950,03KM6616120

13.737,1813.737,1813.737,180,12KM6617121

46.613,6246.613,6246.613,620,33KM6618122

9.262,559.262,559.262,550,08KM6619123

23.614,2323.614,2323.614,230,17KM6620124

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - ® Indeco Soft - Nelicentiat
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OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Luna Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. ValoareaDiferentesau nr. DiferenteStocuri Motivul
(cod)

ValoareadeNr. Valoareade
Crt. MinusPlus inventarPlus MinusFapticeinventar Scriptice

1413121110987654321
LED BDP615 (30W)=4 buc.
cablu ACYAB Y = 171 m

Extindere reţea de iluminat 
public str. T.Tuser(zona 
imobilelor 2A,2B,2C+zona 
garaje)
stâlpi metalici 4,5 m=3 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BDPIOO (60W)=3 buc. 
cablu ACYABY=120 m
Extindere reţea de iluminat 
public str.Simion Oros 
(Inspectoratul Şcolar)

Extindere reţea de iluminat 
public str.Aiudului nr.l.lA 
stâlpi metalici 7 m=2 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
BGP615(30W)=2buc. 
cablu ACYABY =76 m
Iluminat public exterior Piaţa 
Centrala
-stâlpi de iluminat H=3 ml=
3 buc.
-stâlpi de iluminat braţ dublu 
H=6 ml= 3 buc.
-cablu ACYABY 4x16- 
200ml
-cablu electric CYYF-30 ml

Extindere reţea de iluminat 
public str. Cloşca 
-stâlpi metalici 9 m=20 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP623(100W)=20 buc. 
-cablu ACYABY =950

Extindere reţea de

16.632,2716.632.2716.632,270,12KM6621125

15.046,8315.046,8315.046,830,13KM6622126

10.608,6210.608,6210.608,620,07KM6623127

31.680,1731.680,1731.680,171,00BUC6624128

145.570,86145.570,86145.570,860,95KM6625129

43.894,4243.894,42 j 43.894,420,32KM6626130

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
Deprecierea, VALOAREA CONTABILACodul CANTlTATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

Valoareadede ValoareaCrt. MinusPlus inventarinventar MinusPiu:FapticeScriptice

1413121110986 74 5321
iluminat public str.
Primăverii
-stâlpi metalici 7m=8 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP615(30W) =8 buc.

Extindere reţea de iluminat 
publie str. Crinului 
-stâlpi metaliei 9 m=3 buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Crisan (intersecţia 
cu str. Cloşca -intersecţia cu 
str. 9 Mai)
-stâlpi metalici 9 m=3 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP623 (100W)=3 buc. 
-cablu ACYABY =103 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. General 
Dragalina( alei pietonale) 
-stâlpi metalici 4 m=10 buc. 
-corpuri iluminat cu 
LEDBDP 100(60W)=I0buc. 
-cablu ACYABY =298 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. General Dragalina 
(zona garaje)
-stâlpi metalici 7 m=6 buc 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP615(30W)=6buc 
-cablu ACYABY =215 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. luliu Coroianu 
(zona garaje din spatele 
blocurilor)
-stâlpi metalici 7 m =7 buc. 
-corpuri iluminat cu

26.509,2226.509,2226.509,220,17KM6627131

15.782,9415.782,9415.782,940,10KM6628132

32.586,8332.586,8332.586,830,29KM6629133

29.491,5629.491,5629.491,560,21KM6630134

39.093,4639.093,4639.093,460,28KM6631135

ContabilitateGestionar (responsabil mijloaee fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe ■ © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivul
(cod)

Valoareade deValoareaCrt. MinusPlusinventar inventarFaptice Plus MinusScriptice

1413121110987654321
LEDBGP615(30W)=7 buc. 
-cablu ACYABY =285 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. luliu Coroianu 
-stâlpi metalici 7 m=3 buc. 
-corpuri iluminat cu 
LEDBGP 615(30W)=3 buc. 
-cablu ACYABY =107 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Voievod Gelu 
(parcari si garaje din spatele 
blocurilor)
-stâlpi metalici 7 m =3 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP613 (30W)=3 buc. 
-cablu ACYABY =134 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. SF. Vineri (alee 
pietonala)
-stâlpi metalici 4 m=10 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDPIOO (60W)=10 buc. 
-cablu ACYABY =305 m
Extindere reţea de iluminat 
public str.SfVineri (parcari 
intre blocuri)
-stâlpi metalici 7 m=5 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP615(30W)=5 buc. 
-cablu ACYABY =172 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. George Cosbuc 
-stâlpi metalici 7 m=12 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP 651(80W)=12buc. 
-cablu ACYABY =560 m

15.260,7815.260,7815.260,780,10KM6632136

18.380,7918.380,7918.380,790,13KM6633137

33.352,2933.352,2933.352,290,30KM6634138

23.593,2523.593,2523.593,250,17KM6635139

79.869,5379.869,5379.869,530,56KM6636140

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nellcentiat
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OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Luna Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. ValoareaDiferentesau nr. DiferenteStocuri Motivul
(cod)

ValoareadeNr. Valoareade
Crt. MinusPlus inventarPlus MinusFapticeinventar Scriptice

141312II10987654321 22.307.7622.307,7622.307,760,20KM6637Extindere reţea de iluminat
public str. Simion Bamutiu 
(alee pietonala)
-stâlpi metalici 4m =7 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100(60W)=7 buc. 
-cablu ACYABY =204 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Simion Bamutiu 
(zona garaje in spatele 
blocurilor)
-stâlpi metalici 7 m =2buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP615(30w)=2buc. 
-cablu ACYABY =73 m
Extindere reţea de iluminat 
public str.Octavian Goga si 
str. Noua
aleea pietonala care face 
legătură dintre cele doua 
străzi
-stâlpi metalici 4 m=3 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100(60W) =3 buc. 
-cablu ACYABY =89 m

141

10.013,4210.013,4210.013,420,07KM6638142

9.732,319.732.319.732,310,08KM6639143

19.203,8019.203,8019.203,800,14KM6640Extindere reţea de iluminat 
public str. Octavian Goga 
-stâlpi metalici 7 m=4 buc 
-corpuri iluminat cu 
LEDBG061S (30W)=4 buc. 
-cablu ACYABY =140 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Crisan(bl.80- 
UJCM-alee pietonala)
-stâlpi metalici 4 m=S buc.

144

17.058,8817.058,8817.058,880,15KM6641145

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTlTATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuri Motivul
(cod)

Nr. ValoareadeValoareade
Crt. MinusPlus inventarinventar Plus MinusFapticeScriptice

1413121110987654321
-corpuri iluminat cu LED
BDOIOO (60W)=5 buc. 
-cablu ACYABY =156 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Crisan (bl.80 
UJCM-parcari+garaje)
-stâlpi metalici 7 m =9 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP615(30W)=9 buc.
-cablu ACYABY =315 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Paraului 
-stâlpi metalici 7 m =5 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDP615(30W)5 buc 
-cablu ACYABY =223 m
Extindere reţea de iluminat 
public str. Stadion, zona 
imobilelor nr.10-18 (intrare 
Stadion-poarta principala 
-stâlpi metalici 7 m =4 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP 623(100W) =4 buc. 
-cablu ACYABY =166 m
Extindere reţea de 
iluminatpublic Bd. M. 
Viteazul, intrare Parc 
Industrial 3-statie autobuz 
-stâlpi metalici 7 m=3 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP615 930W)=3 buc. 
-cablu ACYABY =90 m
Extindere reţea de iluminat 
str. Sf Vineri, parcari zona 
bl.B3-B4
-stâlpi metalici 4 m=7

43.208,5643.208,5643.208,560,31KM6642146

30.588,9230.588,9230.588,920,22KM6643147

25.436,5925.436,5925.436,590,16KM6644148

12.345,3012.345,3012.345,300,09KM6645149

17.386,9317.386,9317.386,930,15KM6646150

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Luna Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. ValoareaDiferentesau nr. DiferenteStocuri Motivul
(cod)

ValoareadeNr. Valoareade
Crt. MinusPlus inventarPlus Minusinventar FapticeScriptice

1413121110987654321
buc.
-corpuri iluminat cu LED 
BDP 100(60W)=7 buc

Extindere reţea de iluminat 
public str. Sf Vineri, parcari 
zona bl.B4-B5 
-stâlpi metalici 7 m=6 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP615(30W)=6buc 
-cablu ACYABY =194 m
Instalaţie decorare brad 
Instalaţie decorare brad:

-Ghirlanda luminoasa cu 
becuri galbene si albastre- 
3.129,03 lei

-Vârfbrad-2.518,04 lei 
Contract de sponsorizare 
nr.84098/20.1L2019

Extindere reţea de iluminat 
public Aleea Ritmului 
(acces alei)
stâlpi metalici 7 m=9 buc. 
corpuri de iluminat cu LED 
44-BGP615 (28W)=10 buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. T.Tuser zona 
imobil 7F
stâlpi metalici 7 m=6 buc. 
corpuri iluminat cu LED 27 
BGP615 (17,2w)=6buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. T.Tuser (zona str. 
Argeşului)
-stâlpi metalici 9 m=3 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 39- 
BGP615 (24,5 W)=ll buc.

26.610,9626.610,9626.610,960,19KM6647151

5.647,075.647,075.647,071,00BUC6648152

39.579,9739.579,9739.579,970,26KM6649153

36.784,3636.784,3636.784,360,25KM6650154

70.625,9870.625,9870.625,980,48KM6651155

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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OCTOMBRIE Anul 2022
DIRECŢIA PATRIMONIU

Luna Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. ValoareaDiferentesau nr. DiferenteStocuri Motivul
(cod)

ValoareadeNr. ValoareadeCrt. Minus inventarPlusMinusPlusFapticeinventar Scriptice

1413121110987654321 27.956,1127.956,1127.956,110,19KM6652Extindere reţea de iluminat
public str. T. Tuser (zona str. 
Dunării spre Meteorologiei) 
-stâlpi metalici 7 m=4 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 22- 
BGP 615(14,8 W)=4 buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Padureni 
-stâlpi metalici 7 m=2buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
22-BDP 615 (14,8W)=2 buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Pădurii, zona 
imobil nr.49/A 
-stâlpi metalici 7 m=3 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 27 
-BGp 615 (17,2 W)=3 buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Armatei 
-stâlpi metalici 7 m=5 buc. 
-corpuri de iluminat cu LED 
27-BGP615 (17,2W)=5 buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Paraului drum 
adiacent (zona imobilelor cu 
nr.41-41A41A2)
-stâlpi metalici 7 m=3 buc. 
-corpuri de iluminat cu LED 
22-BGP 615 (14,8 W)=3 
buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Anton Pann 
-stâlpi metalici 7 m=7 buc. 
-corpuri de iluminat public 
cu LED 22-BGP 615(14,8 
W)=7 buc.

156

19.127,8719.127,8719.127,870,13KM6653157

18.686,4618.686,4618.686,460,12KM6654158

32.517,3732.517,3732.517,370,22KM6655159

12.359,5512.359,5512.359,550,08KM6656160

37.667,1937.667,1937.667,190,25KM6657161

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Pagina 35DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILACANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

U.M. Preţul
unitar

sau nr. ValoareaDiferenteNr. DiferenteStocuride MotivulValoareadeValoareaCrt.
inventar MinusPlus (cod)Scriptice Faptice Plus Minus inventar

141312II106 8 974 5321
20.599,2420.599,2420.599,24KM 0,14Extindere reţea de iluminat

public str. Lt.Col.Teofil 
Moldoveanu (parcari)
-stâlpi metalici 7 m=4 buc. 
-corpuri de iluminat cu LED 
39-BGP615(24.5W)=4

6658162

buc.
28.397,5328.397,5328.397,530,196659 KMExtindere reţea de iluminat 

public Aleea Tineretului 
(zona Piaţa Astral is alei 
acces, parcari, garaje)
-stâlpi metalici 7 m=7 buc. 
-corpuri de iluminat cu LED 
65-BGP615(43W)=8 buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Lt. Col. Pretorian 
(parcari, alei pietonale, 
bl.N99-N101,N102-N104) 
-stâlpi metalici 4,5 m=6 buc. 
-corpuri de iluminat cu LED 
BGP 100(21W)=6buc.

Extindere reţea de iluminat 
publie str. Văii 
stâlpi metalici 7m= 2buc. 
corpuri iluminat cu LED 
BGP702 lxLED24(15,2W) 
=2 buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Tudor Arghezi 
-stâlpi metalici 7 m=7 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP702 IxLED (22W)=7

163

25.922,8125.922,8125.922,810,22KM6660164

11.017,0711.017,0711.017,070,076661 KM165

35.695,3035.695,3035.695,300,246662 KM166

buc
16.599,0516.599,0516.599,050,11Extindere reţea de iluminat 

public str. Anatol Baconski - 
de la imobilul nr.26(st.7)

6663 KM167

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTUATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. de Motivul
(cod)

ValoareadeValoareaCrt.
inventar MinusPlus inventarFaptice Plus MinusScriptice

1413121110986 74 5321
pana la căpătui străzii
- stâlpi metalici 7m = 3 buc
- corpuri iluminat cu LED 
BGP702 lxLED(15,2w) 
=3buc

168 Extindere reţea de iluminat 
public str. Mihai Eminescu 
-stâlpi metalici 7 m=13 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP 702 IxLED 40(25W) 
=13buc.

169 Extindere reţea de iluminat 
public str. Paraului, zona 
punctului de aprindere 
(nr.69) si drum adiacent 
(nr.51/E)
-stâlpi metalici 7 m=4 buc 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP 702 IxLED 24(15,2W) 
=4 buc

170 Extindere reţea de iluminat 
public str. Pomilor zona 
imobilelor lA-2
-stâlpi metalici 7m=2buc 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP702 IxLED 40(25W) 
=2 buc

171 Extindere reţea de iluminat 
public str. C.Coposu, zona 
bl.2-20, nr.9 (drum adiacent 
spate bl.)
-stâlpi metalici 7m=3 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP702 IxLED40 (25W) 
=3 buc.

172 I Extindere reţea de

84.904,8884.904,8884.904,880,57KM6664

22.915,5022.915,5022.915,500,15KM6665

9.988,819.988,819.988,810,06KM6666

11.751,5411.751,5411.751,540,08KM6667

0,27] 42.613,0842.613,0842.613,086668 KM

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M.
Valoarea

de
inventar

sau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. de Motivul
(cod)

ValoareaValoareaCrt.
inventar MinusPlusScriptice Faptice Plus Minus

14131211107 8 964 5321
iluminat public str. Armoniei
-stâlpi metalici 8 m=8 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP703 IxLED 120 (76W) 
= 8 buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Trandafirilor, zona 
imobilelor cunr.Il-13 
-stâlpi metalici 7m =2 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP702 lxLED24(15,2W) 
=2 buc

Extindere reţea de iluminat 
public str. Hunedoarei 
-stâlpi metalici 7m=2 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP702 lxLED35 (22W)=2

10.135,7010.135,7010.135,700,06KM6669173

12.779,8012.779,8012.779,800,08KM6670174

buc
14.520,8814.520,8814.520,880,12KMExtindere reţea de iluminat 

public str. LT. Col. Pretorian 
(zona bl.N102-N104-alei 
pietonale)
-stâlpi metalici 4,5 m=4 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDPIOO lxLED30(21W)= 
4 buc

Extindere reţea de iluminat 
public str. Industriei 
-stâlpi metalici 9 m=l 7 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BGP704 lxLED120(71W) 
=10 buc
-corpuri iluminat cu LED 
BGP 704 IxLED 180 
(108W)=3 buc.
-corpuri iluminat cu LED

6671175

113.225,82113.225,82113.225,820,69KM6672176

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteStocuri DiferenteNr. Motivulde ValoareadeValoareaCit.
Minus (cod)inventar Plus inventarFaptice Plus MinusScriptice

1413121110986 74 5321
BGP 704 lxLED210
(130W)=4buc.

Extindere reţea de iluminat 
public str. Simion Bamutiu 
(bl.28 sc.A-B-C)-alei 
pietonale
-stâlpi metalici 4,5 m=2 buc. 
-corpuri iluminat cu LED 
BDPlOOlxLED 30(21W) 
=2buc

Extindere reţea de iluminat 
public str. Sarmas, zona 
bl.S36-S26 (parcari, garaje, 
drum adiacent)
-stâlpi metalici 7 m=3 buc 
-corpuri iluminat public cu 
LED BGP702 IxLED 65 
(42,5W)=3 buc

Extindere reţea de iluminat 
public str. Marin Sorescu 
stâlpi metalici 7 m=6 buc. 
corpuri iluminat BGP702- 
lxLED35-4S/740DNll=6 
buc.
L=0.220 km 
PV nr.42427/22.06.2021

Sistem iluminat public -Parc 
Municipal
Stâlpi Termis cu sursa de 
3,5m=12 buc.
Stâlpi Avis 02, 80W de 
4m=50 buc.
Lămpi Avis 02, 80W cu 
vapori de mercur=50 buc. 
Corpuri de iluminat AQUA 
50W=33 buc.

6.440,726.440,726.440,720,05KM6673177

14.689,4314.689,4314.689,430,10KM6674178

33.601,7133.601,7133.601,710,22KM6679179

441.238,17441.238,17441.238,171,00BUC15908180

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Miiloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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Luna OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU

Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. de Motivul
(cod)

ValoareadeValoareaCrt.
Minusinventar Plus inventarMinusPlusScriptice Faptice

141312II10986 754321
Corpuri de iluminat Philips
180W=5 buc.
Senzor crepuscular =1 buc. 
Senzor de mişcare =4 buc. 
Tablou electric 
1200/800/300=1 biuc.
Cablu MCCGI 3x6 =200 m 
Cablu NYCY 4x4=200 m 
Cablu NYCY 3x10 =1000m 
Cablu NYCY 3x16 =700 m 
Cablu CYY 0.6/lKV =615 m 
HCL 79/28 apr.2014 
remediere val rezistentei 
priza pamant-1 stâlp cu 
camere video

Instalaţie de iluminat public- 
Cladire Transilvania 
Cablu UIKV GR 0.050- 
0.150 kg/m din Cu sau Al- 
640 ml
Stâlp de iluminat 4,5 m 
inaltime, complet echipat, cu 
cutie de distribuţie -24 buc 
Corp de iluminat public cu 
lampa vapori mercur-28 buc

Total

521.146,27521.146,27521.146,270,64KM111895181

7.356.902,077.356.902,07

7.356.902,077356.902,07Total general

seT SefiM i Qa Ut
li ({^OTD ^ 

AL£)CJ\^l
ccorivJ
Nu.NULL.

0-,
/Gestionar (responsabil mijloace fixe)' ContabilitateComisia de inventariere 7Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat



Strict locul de folosinţa: Sisteme de iluminat public-Spatii^zi pe terenuri degradate 

Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta 
Exclusiv Mijloacele Fixe IEŞITE in luna curenta 
Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

V

ILUMINAT DOM PUBLIC/Sisteme de iluminat public-Spatii verzi pe terenuri degradate
Gestiunea Sisteme de iluminat public-Spatii verzi pe
terenuri degradate 
Gestionar

Pagina 1Lista de inventariereDIRECŢIA PATRIMONIU
OCTOMBRIE Anul 2022Luna

DepreciereaVALOAREA CONTABILACANTITATlCodulDenumirea
bunurilor

inventariate

Preţul
unitar

U.M. ValoareaDiferentesau nr. DiferenteStocuri Motivul
(cod)

ValoareadeNr. Valoareade
MinusCrt. Plus inventarMinusPlusFapticeinventar Scriptice

141312U10987654321 197.904,54197.904,54197.904,541,00BUC6675Sistem de iluminat -lot 3 str. 
Paraului
21 stâlpi cu corpuri de 
iluminat si reţele aferente

Sistem de iluminat -lot 4 str. 
Viitorului
7 stâlpi cu corpuri de 
iluminat si reţele aferente

Sistem de iluminat -lot 6 
str. Victor Deleu
4 stâlpi cu corpuri de 
iluminat si reţele aferente

Sistem de iluminat -lot 8 
str.Victor Deleu si G-ral 
Dragalina

Sistem de iluminat-lot 5 
Aleea Digului 
9 stâlpi cu corpuri de 
iluminat si reţele aferente

Sistem de iluminat -lot 7 
str.Simion Bamutiu
5 stâlpi cu corpuri de 
iluminat si reţele aferente

Sistem de iluminat -lot 9, 
str.Gh. Doja si str. 
B.P.Hasdeu 
3 stâlpi cu corpuri de 
iluminat si reţele aferente

1

89.313,1589.313,1589.313,151,00BUC66762

60.298,2160.298,2160.298,211,00BUC66773

61.731,3161.731,3161.731,311,00BUC66784

122.949,28122.949,28122.949,281,00BUC66805

65.122,4665.122,4665.122,461,00BUC66816

39.292,4939.292,4939.292,491,00BUC66827

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nellcentiat



#A
ILUMINAT DOM PUBLIC/Sisteme de iluminat public-Spatii verz^ terenuri degradate

Gestiunea Sisteme de iluminat public-Spatii verzi pe
terenuri degradate
Gestionar

Pagina 2Lista de inventariereDIRECŢIA PATRIMONIU
OCTOMBRIE Anul 2022Luna

DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATIDenumirea
bunurilor

inventariate

Preţul
unitar

U.M. ValoareaDiferentesau nr. DiferenteStocuri Motivul
(cod)

ValoareadeNr. Valoareade
Crt. MinusPlus inventarMinusPlusinventar FapticeScriptice

14131211109S7654321 226.263,60226.263,60226.263,601,00BUC6683Sistem de iluminat -lot 10,
Zona Dispensar CFR 1 si 2 
23 stâlpi cu corpuri de 
iluminat si reţele aferente

Total

8

862.875,04862.875,04

862.875,04862.875,04Total general

.NULL.

gCUTld

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nellcentiat



; pe ^br^ÎMlSTP'A p-fz
Strict locul de folosinţa: Active fixe de natura obiectelor i!l^iventar-lluminat public
Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta 
Exclusiv Mijloacele Fixe IEŞITE in luna curenta 
Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

ILUMINAT DOM PUBLIC/Active fixe de natura obiectelor de inventar-lluminat public
Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar-
lluminat public
Gestionar

Lista de inventariereDIRECŢIA PATRIMONIU Pagina I

OCTOMBRIE Anul 2022Luna

Codul DepreciereaVALOAREA CONTABILADenumirea
bunurilor

inventariate

CANTITATI Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaNr. DiferenteDiferenteStocuride Motivulde ValoareaValoareaCrt.
inventar Plus MinusMinusScriptice Faptice Plus (cod)inventar

13 141210 118 95 6 73 421
5.128,295.128,295.128,299,006418 BUCSLICE LED 0.5 - 6 ICE 

FALL
PREŢ 569.82 LEI/BUC 
transfer la casate 5 buc cu 
2849.08 lei conf PV inv. 
76941/25.11.2016 
transf la casate 10 buc.cu 
5698.20 lei conf P.V. inv. 
74186/20.11.2017

1

29.400,0529.400,0529.400,05BUC 12,00BANNERBLANCANL2
BC.08.400
ACT.AD.
NR.64227/20.12.20I3

64202

11.807,2811.807,2811.807,2860,00BUCSLIL-LED-180WW 
ŢURŢURI LUMINOS! 180

64273

LED
1.324,651.324,651.324,657,00BUCSLlL-LED-180 B ŢURŢURI 

LUMINOS! 180 LED
64284

8.072,408.072,408.072,4014,00BUCFigurine luminoase 2 D Star 
104 ZI
montate pe str.Simion 
Bamutiu si 22 Decembrie 
1989
14 bucx 576.6 lei/buc

Figurine luminoase Star 104 
LED
monţate pe str.Gheorgbe 
Doja si Avram lancu

64415

8.853,608.853,608.853,60BUC 14,0064426

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere
Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat



ILUMINAT DOM PUBLIC/Active fixe de natura obiectelor de inl^ar-lluminat public

Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar-
Iluminat public
Gestionar

Lista de inventariere
Luna OCTOMBRIE Anul 2022

Pagina 2DIRECŢIA PATRIMONIU

DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILADenumirea
bunurilor

inventariate

CANTITATI Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteNr. DiferenteStocuride Motivul
(cod)

de ValoareaValoareaCrt.
inventar MinusPlusMinusFaptice PlusScriptice inventar

14131211108 96 74 5321
14x 632.4 lei/buc.

Figurine luminoase Star 105 
LED
montate pe str. Voievod Gelu 
si Tudor Vladimirescu 
14x473.68 lei^uc.

Figurine luminoase Star 104

6.63L526.631,526.631,5214,00BUC64437

5.766,005.766,005.766,0010,00BUC64448
Z2
montate pe str. Bujorilor 
cartier Ortelec si sat Stana 
10 X 576.6 lei/buc.

27.402,6727.402,6727.402,6758,00BUCPerdea 2x2 M 262 LED alb 
cald+38 LED, intermitent alb 
cald cablu alb 
472,46 lei^uc 
cablu alb

64499

10.846,9410.846,9410.846,9413,00BUC6450Perdele inegale stanga 
dreapta
4 buc. traversale

10

6.789,646.789,646.789,64BUC 26,006451Sir 20 m LED alb cald+ 24 
LED intermitent alb cald 
cablu alb
transf la propuneri casare 38 
buc. cu valoarea de 9923.33 
Iei cf PV inv 
nr.65878/24.11.2020

II

5.352,035.352,035.352,03BUC 50,00Sir luminos 10 m 100 LED- 
uri alb rece cablu verde

645212

16.804,5416.804,5416.804,54BUC 75,006453Sir luminos 20 m 240 LED- 
uri alb cald cu cablu verde

13

9.965,519.965,519.965,51BUC 50,00Sir luminos 20m 240 LED- 
uri albastru cu caniu verde

Figurine Venza 2D

645414

12.705,1212.705,1212.705,12BUC 8,00647015

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat



V

ILUMINAT DOM PUBLIC/Active fixe de natura obiectelor de in ar-] luminat public
Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar-
Iluminat public
Gestionar 

Pagina 3Lista de inventariereDIRECŢIA PATRIMONIU

Luna OCTOMBRIE Anul 2022

VALOAREA CONTABILA DepreciereaCodul CANTITATIDenumirea
bunurilor

inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. Motivulde ValoareadeValoareaCrt. MinusPlus (cod)inventar inventarMinusScriptice Faptice Plus

1413121110986 754321
25.384,54

12.277,82
25.384,54

12.277,82
25.384,54

12.277,82
31,00

52,00

BUC6471Baghete luminoase, L=6m

Ţurţuri lumminosi, alb cald, 
4x0,9m

Şiruri luminoase bicolore 
(alb vald/alb rece), L=20

Şiruri luminoase cu flash (sir 
alb cald cu flash alb rece) 
L=20m

Sir luminos cu leduri cu 
intermitenta 
L=20 m/buc. 
nr. Ieduri=200

Sir luminos alb caid cu 
intermitenta, 20m

Baghete luminoase Ice Fall 
(pi curatori), 6 m
Ţurţuri luminoşi, alb rece, cu 
intermitenta 4x0.9m

16
BUC647217

2.255,542.255,542.255,546,00BUC647318

14.034,3814.034,3814.034,3852,00BUC647419

13.382,1413.382,1413.382,1450,00BUC647520

38.458,0838.458,0838.458,08153,00BUC649021

4.872,184.872,184.872,186,00BUC649122

14.372,2414.372,2414.372,2446,00BUC649223

8.637,708.637,708.637,7034,00BUC6493Sir luminos alb cald cu fulgi.24
5 m

1.014,701.014,701.014,7010,00BUC6494Ţurţuri luminoşi, alb cald , 
2,4x0,5 m
Plase luminoase 2x1 m, alb 
cald cu intermitenta

Stea luminoasa, alb cald

25

6.876,606.876,606.876,6030,00BUC649526

1.944,47

4.512,91
1.944,47

4.512,91

1.944,47

4.512,91
1,00BUC649627

100,00BUC6497Sir exterior LED Flash alb28
cald

471,80471,80471,8025,00BUC6498Stecher alimentare29
7,407,407,404,00BUCTR Mos Crăciun 13 cm 

Textil R09-16
650130

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nellcentiat



ILUMINAT DOM PUBLIC/Active fixe de natura obiectelor de in'^^ar-Iluminat public

Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar-
Iluminat public
Gestionar _________________

Pagina 4Lista de inventariereDIRECŢIA PATRIMONIU
OCTOMBRIE Anul 2022Luna

DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATlDenumirea
bunurilor

inventariate

Preţul
unitar

U.M. ValoareaDiferentesau nr. DiferenteStocuri MotivulNr. ValoareadeValoareade
Crt. (cod)MinusPlus inventarPlus Minusinventar FapticeScriptice

1413121110987654321 294,39294,39294,3946,00BUC6502TR Glob Punga 6PCS R12-31
17

54,1654,1654,164,00BUC6503TR Glob Punga 6PCS R12-32
22

88,6288,6288,626,00BUC6504TR Glob Punga 6PCS R12-33
24

206,79206,79206,7914,00BUC6505TR Glob Punga 6PCS R12-34
25

46,15

46,15
46,15

46,15
46.15

46.15
5,00BUC6506TR Glob Cutie 6PCS R12-31 

TR Glob Cutie 6PCS R12-
35

5,00BUC650736
32

13,5213,5213,524,00BUC6508TR Vârf brad Stea 24 cm P4537
-05

242,00

58.786,00
242,00 j 

58.786,00

242,00

58.786,00
20,00

52,00
BUC6509AM Glob 4PCS floare

Figurina luminoasa 2D(fulg 
de nea) diam.l,20m

Figurina luminoasa 2D (fulg 
de nea) D=1 m cu tija de 
30cm

Figurina luminoasa 2D (fulg 
de nea) D=1 m cu tija de 50

38
BUC651039

21.812,7021.812,7021.812,7026,00BUC651140

21.812,7021.812,7021.812,7026,00BUC651241

cm
19.801,6019.801,6019.801,6026,00BUC6513Figurina luminoasa 2D (fulg 

de nea) D=0.80 m cu tija de 
30cm

Figurina luminoasa 2D(fulg 
de nea) D=0.80 m cu tija de 
50 cm
Figurina luminoasa-Om de 
zapada 3D

Ţurţuri luminoşi, alb cald.

42

19.801,6019.801,6019.801,6026,00BUC651443

8.092,008.092,008.092,001,00BUC651544

9.496,209.496,20 j 9.496,2042,00BUC651645
ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mi]loace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentlat



ILUMINAT DOM PUBLIC/Active fixe de natura obiectelor de invCTiar-IIuminat public ________
Lista de inventariere
OCTOMBRIE Anul- 2022

Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar- 
Iluminat public 
Gestionar 

Pagina 5
DIRECŢIA PATRIMONIU

Luna
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul 

sau nr.
CANTTTATlDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. ValoareaDiferenteDiferenteStocuri Motivul
(cod)

ValoareaNr. deValoareade
Crt. MinusPlus inventarPlus MinusFapticeinventar Scriptice

1413121110987654321
4x0.9 m, 180 led

Instalaţii de ghirlande 
luminoase pentru Clădirea 
Primăriei 
L=262 ml
-16 buc. cortina cu lumina 
alba, cu dimensiuni de 1= Im 
1. L=160 m, 
h=10m=32213,41 lei 
-34 buc.perdea cu lumina 
alba cu dimensiunile de 
l=3m,L-102 m, h=0,5 
m=l 4021,93 lei 
-1 set.accesorii montaj 
cortine 120 m =7631,20 lei

Sir luminos alb cald, leduri 
cu efect flashing, SL20- 
WWWFlash IP 68 
20m/buc

Corpuri de iluminat cu LED 
lOOW
provin din nr. inv.6436
2231.50 lei/buc

Corpuri de iluminat cu LED 
60 W
provin din nr. inv.6437 
1338.90 lei/buc

Corpuri de iluminat cu LED 
80W
provin din nr. inv.6437

Corpuri de iluminat cu LED 
lOOW
provin din nr. inv 6437
2231.50 lei/buc

53.866,5453.866,5453.866,541,00BUC690046

56.706,4856.706,4856.706,48250,00BUC700047

8.926,008.926,008.926,004,00BUC710048

4.016,704.016,704.016,703,00BUC710149

1.785,221.785,221.785,221,00BUC710250

31.241,0031.241,0031.241,0014,00BUC710351

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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' / Pagina 6GestiuneaLista de inventariere
OCTOMBRIE Anul 2022

direcţia patrimoniu

Luna Gestionar
DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul CANTITATI Preţul

unitar
Denumirea
bunurilor

inventariate

U.M. ValoareaDiferentesau nr. DiferenteStocuri Motivul
(cod)

ValoareadeNr. Valoareade
MinusCrt, Plus inventarMinusPlusinventar FapticeScriptice

1413121110987654321 632.489,26632.489.26
Total

632.489,26632.489,26Total general

.NULL.

II

5Gf seA ^

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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CONTRACT
privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice 

pentru realizarea serviciului de iluminat public 
n r.

1. Părţile contractante

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3 52/2002 , cod operator date 
cu caracter personal 17755, Cod de înregistrare Fiscala : RO 14476722, cu 
sediul in Cluj-Napoca, str.Ilie Macelaru, nr.28A, judeţul Cluj, cont IBAN ; 
R019 RNCB 0106 0098 3421 0001, deschis la BCR; 
prin
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Zalau cu sediul în Zalău,
B-dul.Mihai Viteazul nr.79, jud.Sălaj, tel. 0260-605746, fax 0260-605704, 
cont nr. R048RNCB0214005546050001 deschis la BCR Zalău, reprezentată 
prin Director ing. Ardelean Ovidiu si Sef.serv.Financiar Ec.Hosu Anamaria ; 
în calitate de proprietar al sistemului de distribuţie a energiei electrice, 
denumit în continuare Proprietar,

şi:
Municipiul Zalau, cu sediul în Zalau, str Piaţa luliu Maniu, nr.3, judeţul Salaj,

unic de înregistrare 4291786, 
reprezentată prin IONEL CIUNT, având funcţia de primar, Potrovita Stelian, avind 
funcţia de secretar si Cuibus Mariana avind funcţia de director executiv al Direcţiei 
economice, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, denumit în 
continuare Autoritate locală.

telefon/fax 0260.610550/0260.661869, cod

denumite în continuare Părţi, au convenit încheierea prezentului contract, cu 
respectarea prevederilor de mai jos.

2. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie folosirea infrastructurii sistemului de 

distribuţie a energiei electrice aparţinând Proprietarului pentru realizarea 
serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală pe teritoriul Municipiului 
Zalau, conform anexei nr. 1.

1
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3. Durata contractului
Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei 

electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se încheie pe durata 
existenţei acesteia, dar nu mai puţin de 5 ani de la plata finala in cadrul 
contractului de finanţare incheiat de autoritatea locala Municipiul Zalau pentru 
finanţarea investiţiilor de modernizarea si extindere a iluminatului public in 
cadrul POR 2014-2020, Axa 3.1 .c-Iluminat public, prevăzute in anexa 4. la 
prezentul contract,

4. Preţul contractului
Folosirea infiastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând 

Proprietarului de către Autoritatea locală, pentru realizarea serviciului de iluminat 
public, se face în mod gratuit.

5. Intrarea îh vigoare a contractului
în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi, respectiv

6. Definiţii
Termenii şi expresiile care se regăsesc redactate cu caractere italice au 

semnificaţia prezentată în anexa nr. 2 la prezentul contract.

7. Documentele contractului
Documentele contractului, care constituie anexe ale acestuia, sunt, după fa?-
a) planul cu schema reţelei de distribuţie şi a instalaţiilor de ilumina public 

miexanr. ! cu:
-lista cu posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat 

pUblic;anexa 1.1
- lista cu lungimile pe tronsoane a reţelei de de iluminat public si numărul 

stâlpilor ;anexa 1.2

b) convenţia de exploatare, anexă la contractul pentru serviciul de distribuţie 
a energiei electrice (anexa nr. 31:

c) copii ale certificatelor de racordare;

8. Puncte de delimitare
Punctele de delimitare sunt:

8.1 în cazul sistemelor folosite atât pentru distribuţia energiei electrice, cât şi 
pentru iluminatul public, la clemele la care se racordează coloanele de alimentare

%
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ale corpurilor de iluminat public în reţeaua aeriană; clemele şi implicit contactele 
electrice se consideră ca făcând parte din sistemul de iluminat public;

8.2 în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public, de regulă în 
tablourile de distribuţie, la punctele de racord ale cablurilor de plecare către 
punctele de aprindere; dacă acest lucru nu este posibil, în punctele de aprindere, la 
punctele de racord ale cablurilor care le alimentează; în primul caz, şuruburile de 
prindere a cablurilor fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice, iar în 
cel de*al doilea caz, din sistemul de iluminat public. Contorul de măsurare este în 
sarcina distribuitorului de energie electrică.

9. Drepturile Autorităţii locale
9-1 Autoritatea locală are dreptul de a executa exploatarea şi întreţinerea 

instalaţiilor de iluminat public, în aval de punctele de delimitare, respectiv de a 
efectua lucrai operative, revizii tehmce şi reparaţii curente, cum ar fi:

- analiza stării tehnice a instalaţiilor;
- intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale Ia corpurile de 

iluminat şi accesorii;
- controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice 

deosebite: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură etc.;
- demontări de elemente ale sistemului de iluminat public;
- intervenţii în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizări;
- revină şi, după caz, înlocuirea corpurilor de iluminat şi accesoriilor (lămpi, 

balasturi, ignitere, condensatoare, siguranţe, coloane de alimentare etc.);
“ înlocuirea consolelor (braţelor pentru corpuri de iluminat) şi a corpurilor de 

iluminat;
- acţiuni pentru pregătirea Instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor 

festive sau deosebite (conectarea şi deconectarea ghirlandelor etc.).
9.2 Autoritatea locală are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public 

utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a
Proprietarului, de a realiza si menţine investiţiile in sistemul de iluminat public pe
o perioada de cel puţin 5 ani de la plata finala in cadrul contractului de finanţare
încheiat de autoritatea locala Municipiul Zalau pentru finanţarea investiţiilor de
modernizarea si extindere a iluminatului public in cadrul POR 2014-2020, Axa 
3.1 .c-Iluminat public, prevăzute in Anexa 4 la prezentul contract ,în condiţiile 
legii, şi cu respectarea prevederilor acesteia şi a obligaţiei precizate la pct. 11 lit. 
g).

9.3 Dreptul de a efectua, cu personal specializat, tăierile de modelate a vegetaţiei 
dacă ac^ta afectează fimeţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de iluminat 
public din aval de punctele de delimitare; Lucrările se execută cu anunţarea 
proprietarului.

s-
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10. Drepturile Proprietarului
Proprietarul are următoarele drepturi, în condiţiile legii:
a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a 

sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate, pentru reviziile, 
reparaţiile şi intervenţiile necesare, respectiv pentru modernizarea sau 
retehnologizarea acestuia;

b) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană, care cuprinde dreptul 
de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a sistemului de 
distribuţie a energiei electrice din localitate, cu ocazia intervenţiei pentru 
modernizări, revizii, reparaţii şi avarii;

c) dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute cu titlu 
gratuit;

d) dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrările de defrişare a vegetaţiei 
şi/sau tăierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei minime faţă de 
reţeîiua electrică de distribuţie din localitate;

e) să solicite despăgubiri Autorităţit locale în cazul în care, ca urmare a unor 
inteivenţii neautorizate sau ca urmare a unor defecţiuni produse în mstalaţia 
acestuia, s>au produs daune la instalaţiile aflate în exploatarea Proprietarului.

11. Obligaţiile Autorităţii locale
Autoritatea locală are următoarele obligaţii:
a) să asigure exploatarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemului de iluminat 

public, în aval de punctele de delimitare, numai cu personal calificat şi autorizat 
conform prevederilor reglementarilor in domeniul muncii, in domeniul energiei 
inclusiv reglementari emise de Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, respectiv prin operatori economici atestaţi conform 
"Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, 
verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic";

b) să respecte, la realizarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere a sistemului de 
iluminat public, reglementările de securitate a muncii în vigoare şi instrucţiunile 
proprii de securitate a muncii pentru instalaţii electrice în exploatare, elaborate 
conform legii;

c) să solicite prin cerere Proprietarului luarea de măsuri suplimentare de 
protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacă acestea sunt necesare şi 
prevăzute de norme, pentru executarea unor lucrări în instalaţiile Autorităţii locale;

d) să asigure permanent, prin aparataj reglat/calibrat corespun2ător, funcţionarea 
selectivă a protecţiilor din sistemul de iluminat public în raport cu cele din sistemul 
de distribuţie a energiei electrice;

... ^
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e) să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Proprietaiului situate în 
^onte de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenţia de 
la pct 7 Jit. c) sau prin programele prevăzute la lit. 0;

f) sa solicite Proprietarului încheierea unui program de lucrări pentru fiecare 
lucrare in parte, din categoriile prevăzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), care 
necesită interv^ţii şi în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de 
delimitare şi să execute lucrările numai în baza acestui program;

g) să respecte etapele şi procedurile prevăzute de reglementările în vigoare
pnvmd racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. în cazul în care 
wea^ dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de 
distnbuţie a eneigiei electrice a Proprietarului, şi să suporte, în condiţiile legii 
costunle acestei dezvoltări; lucrările respective se proiectează şi se execută numai 
cu operaton economici titulari de atestat confonn -Regulamentului pentru atestarea 
operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii 
electrice dm sistemul electroeneigetic"; *

h) să obţină avizele, acordurile şi autorizaţUle stabilite de actele nonnative în
vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de 
elemente suplimentare (console, braţe, corpuri de iluminat, ghirlande etc.) sau prin 
înlocuirea celor existente cu altele de alt tip; ^

i) sa încheie cu Proprietarul o convenţie de exploatare, anexă la contractul de 
tumizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a 
e^giei electnce Şl la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre 
Părţi pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la pct. 9.1, precum şi cu 
nominalizarea pereonalului Părţilor cu competenţă în exploatarea instalaţiilor 
propni ŞI modalităţile de contactare;

j) la încheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public 
operatori economici atestaţi, pentru realizarea lucrărilor de exploatare si 
inteeţmere/ment^anţă a sistemului de iluminat public, să impună acestora 
obligaţiile specifice ce derivă din prezentul contract;

k) sa restituie Proprietarului, pe bază de proces-verbal, în vederea casării si 
valonfic^i ca matenale recuperabile, bunurile acestuia dezafectate ca uimie a 
executării de către Autoritatea locală a unor lucrări de reabilitare 
sistemului de iluminat public;

lucrto’le în sistemul de Iluminat public care necesită scoaterea 
® distribuţie a energiei electrice astfel încât, pe cât

Sriri^ planificate ale
Propnetarului şi să colaboreze cu acesta în scopul de a se afecta cât mai puţin
alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

%
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12. Obligaţiile Proprietarului
Proprietarul are următoarele obligaţii:
a) să permită, în condiţiile prezentului contract, folosirea infrastructurii 

sistemului de distribuţie a energiei electrice care ii aparţine pentru realizarea 
serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală;

b) să respecte reglementările şi normele generale şi specifice de protecţie şi 
securitate a muncii în vigoare pentru activitatea de distribuţie şi utilizare a eneigiei 
electrice;

c) să ia măsuri de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii, dacă 
acestea sunt necesare şi prevăzute de norme pentru executarea unor lucrări în 
instalaţiile Autorităţii locale, la cererea acesteia;

d) să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Autorităţii locale situate în 
aval de punctul de delimitare, dacă acestea nu sunt convenite prin convenţia de la 
pct. 7 Ht. c) sau prin programele prevăzute la lit. e);

e) să încheie program de lucrări cu Autoritatea locală, la solicitarea acesteia, 
pentru fiecare lucrare din categoriile prevăzute în convenţia de la pct. 7 lit. c), ce se 
execută în instalaţia Autorităţii locale, dar necesită intervenţii şi în instalaţiile 
Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare;

f) să încheie cu Autoritatea locală o convenţie de exploatare, anexă la contractul 
de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a 
energiei electrice şi la prezentul contract, cu stabilirea modului de colaborare dintre 
Părţi pentru desfăşurarea activităţii de exploatare, pentru remedierea 
deranjamentelor, precum şi cu nominalizarea personalului Părţilor cu competenţă 
în exploatarea instalaţiilor proprii şi modalităţile de contactare.
g) sa menţină infrastructura aferenta sistemului de distribuţie a energiei electrice 
utilizata de Autoritatea locala pentru realizarea investiţiilor in sistemul de 
iluminat public cu finanţare prin POR 2014-2020, Axa 3.1.c-Iluminat public, 
pe o perioada de cel puţin 5 ani de Ia plata finala in cadrul contractului de 
finanţare încheiat de aceasta cu MDRAPFE,prevăzute in Anexa 4 la prezentul 
contract.

„ J

13. Norme
Activităţile de exploatare şi de mentenanţă a sistemului de distribuţie a energiei 

electrice, respectiv a sistemului de iluminat public se fac de către Părţi, cu 
respectarea normelor.

14. Forţa majoră
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14.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2 Forţa majoră exonerează Pâitile contractante de îndeplinirea obUgaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3 Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris 

celeilalte Părţi, complet, în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi 
perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţii competente de la 
locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră şi certificarea ei de către 
Camera de Comerţ şi Industrie.

. Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

14.5 Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a foiţei majore nu înlătură efectul 
exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care trebuia să 
o comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Părţi contractante prin faptul 
necomumcării.

14.6 îndeplimrea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia

15. Modificarea contractului
- f Coiitractul se modifică în situaţiile în care intervin modificări sau extinderi 
in mstalaţiile menponate în anexam*. 1.
.r,3'F TOnttactuIui se face prin acte adiţionale în care se menţionează
modificănle intervenite in anexa nr. 1 şi prin actualizarea acesteia.

16- Rezilierea contractului 
16.1 Contractul se reziliază, după
a) la cererea Autorităţii locale. în cazul realizării unui sistem de iluminat 

cu infrastructură proprie;
b) prin acordul părţilor 
1 ^2 Eventualele costuri aferente unor lucrări în sistemul de distribuţie a energiei

eiectnce sau m sistemul de iluminat public, generate de rezilierea contractului, se 
suporta, după caz, de către Autoritatea locală, respectiv de către Proprietar 
conform legii.

17. Plata de daune
Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin

18. Soluţionarea litigiilor

%
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18.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul 
sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2. în cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative. Părţile 
contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, 
fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa 
judecătorească competentă. Până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti 
definitive, Părţile îşi vor îndeplini în continuare obligaţiile care le revin conform 
prezentului contract.

19. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări
20.1 Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 

contract, trebuie să fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate 
atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

20.3 Orice schimbare privind numele uneia din Părţile sannatare, a adresei, a 
numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părţi, în 
termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.

21. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

22. Dispoziţii finale
22.1 în cazul extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice, finanţată îh 

condiţiile legii, sau al reconstrucţiei celui existent, Părţile vor stabili, de 
acord, dacă aceasta va fi folosită şi pentru iluminatul public. Dimensionarea 
extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice se va face în mod 
corespunzător deciziei părţilor.

22.2 în cazul m care Proprietarul modifică traseul liniei electrice aeriene, 
infrastructura aferentă sistemului de distribuţie care nu mai este necesară acestuia, 
poate fi preluată de către Autoritatea locală, cu justa despăgubire, calculată la 
valoarea neamortizata a infrastructurii disponibilizate.

22.3 Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţială, a obligaţiilor prevăzute în 
prezentul contract. Părţile răspund confonn prevederilor legale în vigoare.

J
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22.4 Orice schimbare privind numele uneia din Părţile semnatare, a adresei, a 
număruliu de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte Părţi, în 
termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.

22.5 Toate modificările intervenite în prezentul contract se vor face numai prin 
act adiţional, semnat de mnbele Părţi.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi M:.QĂ‘2âtS. în 2 (două) exemplare, 
deopotrivă originale, din care unul la Proprietar şi unul la Autoritatea locală.

Proprietar, Autoritate locală, 
MUNICIPIUL ZALAU,I ^cîpîir

PRIMAR,
ing. ^Melean O^u lONE,

Sef Serviciu Financiar 
ec. Hosu

>•

/ SECRETAR, r 
POTROVITA STELIAN

/#
/ riZdi pfinfru

DIRECTOR E^CUTlV^f niroi Hfnanciar 
ec.CUIBUS l^ttANA Propriu

I

Dep. Juric^ si 
jr. Mureşan Şdrin

4 Serviciul Suport Tehnic 
ing. Balana Constantin

DIRECTOIU EXECM V, 
ING.CUR£/U;:)M>RJTyCbsMIN

Serv. Patrimoniu 
ec, dptoi Calin DIRECTOR EXECUTIV,

9



ANEXA2 
ia contractui-cadru

DEFINIŢII

Amonte, aval Noţiuni asociate sensului de pareurgere a instalaţiilor 
dinspre instalaţiile sistemului de distribuţie â energiei 
electrice spre instalaţiile sistemului de iluminat public

Act tehnic şi juridic, emis în conformitate cu Regulamentul 
pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, 
execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din 
sistemul electroenergetic, prin care se acordă o permisiune 
unui operator economic, persoană juridică, pentru 
desfăşurarea de activităţi de proiectare sau executare de 
instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic 
Naţional

J

Atestat

Autorităţi de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
reglementare Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) şi Autoritatea 
competente Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

Aviz tehnic

-y: j
Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, 

de racordare se emite de către operatorul de reţea la cererea imui 
consumator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de 
racordare la reţeaua electrică, în vederea satisfacerii 
cerinţelor consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului

care

Balast Dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai 
multor lămpi cu descărcări având drept scop limitarea 
curentului Ia valoarea necesară

Convenţie Act juridic încheiat între operatorul de distribuţie
de exploatare (distribuitor) şi un utilizator al reţelei de distribuţie, 

prin care se precizează aspecte legate de delimitarea

10



instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, 
condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a 
instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, 
intervenţii în caz de incidente/deranjamente etc.

Corp de Ap^ţ care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia 
iluminat luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, 

care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi 
protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele 
electrice de conectare la reţeaua de alimentare, care asigură 
amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de lumină

Prejudicii suferite de tina sau ambele părţi semnatare ale 
contractului

Daune interese Daime interese acordate pentru neexecutarea totală sau 
compensatorii parţială, sau pentru executarea necorespunzătoare a 

obligaţiei contractuale

Daune interese Daune interese acordate pentru simpla întâiziere în 
moratorii executarea unei obligaţii contractuale

Forţă majoră Un eveniment mai presus de controlul părţilor, 
datoreaza greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; pot fi considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate 
de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi

Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să 
amorseze o lampă cu descărcări fără preîncâlzirea 
electrozilor

•L^t
Daune

care nu se

ti

Igniter

Licenţă Actul tehnic şi juridic emis de ANRE, prin care, la 
solicitarea unei persoane fiztce/jurîdice române sau străine.

11



acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a 
unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi 
al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta 
servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv 
pieţei de energie electrică

Lucrări Ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea 
operative permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate 

sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea 
comportării în timp a instalaţiilor

J
Mentenanţă Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care 

se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi 
componentelor considerate mijloace fixe aflate în exploatare 
şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea 
stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care 
au fost proiectate

Norme Standarde, coduri, regulamente, reglementări, prescripţii 
energetice, instrucţiuni, hotărâri şi alte acte normative, 
contracte sau alte documente oficiale

Operator de Orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea 
distribuţie electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de 

distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea 
întreţinerii şi dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de 
distribuţie într-o anumită zonă şi, acolo unde este 
aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum 
şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a 
răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei 
electrice

■" j

Operator de Persoană juridică titulară a unei licenţe de 
iluminat fumizare-prestare, emisă de autoritatea competentă, care 
public asigură prestarea serviciului de iluminat public

Punct de în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, 
delimitare cât şi pentru distribuţia energiei electrice reprezintă 

punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei 
electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte

12



la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a 
corpmilor de iluminat public

Reparaţii Ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor 
curente programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor 

instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor 
defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie 
mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător

care nu

Reţea Reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 
electrică de kV inclusivB-
distribuţie
(RED)

Revizii
tehnice

Ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate 
periodic pentru verificarea, curăţirea, reglarea, eliminarea 

defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop 
asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea' 
lucrare planificată

Serviciul de Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea acţiunilor şi 
iluminat activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi 
public social general desfăşurate la nivelul unităţilor

administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi 
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice 
locale, în scopul asigurării iluminatului public

Totalitatea instalaţiilor deţinute de \m operator de 
distribuţie a distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv 
energiei elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii 
electrice electrice, posturi de transformare şi alte echipamente 

electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie 
nominală până Ia 110 kV inclusiv, destinate transmiterii 
energiei electeice de Ia reţelele electrice de transport sau 
de la producători către instalaţiile proprii ale 
consumatorilor de energie electrică

0ft
Sistem de

Sistem de
iluminat
public

Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 
distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de Joasă 

tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, elemente de
13



susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, 
console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, 
izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, 
automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public, 
cu excepţia acelora dintre elementele care fac parte din 
sistemul de distribuţie a energiei electrice

Obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod 
lumină/lampă uzual vizibile produse prin conversie de energie şi 

caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, 
fotometrice şi/sau mecanice

Sursă de
care este

-
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Anexa l.l

Nr. Post de 
transformare

Nr. ieşirinpPA 
Nr. inventar

Strada Obs.crt.
PTAB Sere Flori BMPIP 1-LEA Fabricii pana la intersecţie cu Gării

si Gării2202703%2^ PTABTBC 8MPIP 1-LEA
1-LES

Saguna pana la intersecţie cu Crângului
CS-st.l8 _______________
Crângului pana la Interseaie cu Saguna 
CS-st. 18
Branduselorjeofil Mold., Begonlllor, 
Toporasllor, Ghioceilor 
Veronica de Salaj,
Sarmas in sus de la PT

2202681
3. PTAB Crângului BMPIP 2-LEA

2202979

PTAB Veronica
de Salaj

BMPIP 1-LEA

PTAB Sarmas BMPIP S-LEA Sarmas de la CS intersecţie cu Ghioceilor,
pana fa PT Veronica de Salaj, Ghe. SIncaî 
Ghe. Pop de BasestI, Romana,
Petre Ouifu _________
Sarmas de la PT pana la CS intersecţie cu 
Ghioceilor

2202991

PTZ Carmangerie BMPIP 2-LEA
220249S

Porollssum pana la PT Bazine apa Ortelec 
Ghe. Lazar, Saguna de la CS-st. 18
pana in centru statie autobuz 
Kossuth(-«-2 st Livada Meses inter, 
cu L Refareanu^L Rebreanu, 6 Martie, 
incinta Cimitir, A. Endre

PTAB Florilor BMPIP 2-LEA

#

PT2 Bl. O BMPIP 1-LEA
1-LES

Ghe. Lazar pana la PT Florilor
2202497

PTZ 6 Martie BMPiP 1-LEA C. Coposu intersecţie cu Olarilor pana la
PT Dr. Judeţene, 1 Mai, Ghe. Bujor 
C. Coposu de la Dr, Judeţene pana la 
BMPIP Dada, Tipografilor pana sus langa 
depozit

2202499
PTZ Or. Judeţene BMPIP 1-LEA

2202491

PTA Episcopie PA 2-LEA Tipografilor pana la CS intersecţie cu
str. Lacului 
Viilor

2301553

1



12. PTABLac BMPIP 3-LEA C. Coposu pana la Pens. Vlad
2202686 Lacutu] pana la Inter cu Tipografilor

Cascadei
Paraului

13. PTZ Dacia BMPiP 1-LEA C. Coposu partea dreapta urcare pana ta 
sensul giratoriu. Paraului de la 
inter C. Coposu pana la PT Lac

14. PTAB Bazine apa
Bradet

BMPIP 3-LEA Cetinei.
Ghe. Doja de ia peco pana la str. Cetinei

:

2203109
15. PTAB Vânătorilor BMPIP 3-LEA AL Dealului pana langa H. Royal,

Vânătorilor,
Frezîllor, Pescarilor

2202983

PTZ Olarilor BMPIP 3-LEA Olarilor spre Zalau cu ramificaţie str.
2202683 Trandafirilor si Bail 

Pomilor
Olarilor de la intersecţie cu Dacia pana in 
Muncitorilor

I

17. PTZ Muncitorilor BMPIP 1-LEA 
2202488 2-LE$

Gh. Ooja de la intresectie cu Muncitorilor pana 
la intersc. cu Eminescu si ramificaţie Dacia

PTZ Bradet 3 BMPIP 1-LEA
1-LES

Gh. Doja de la intresectie cu Vânătorilor pana
la peco Mezei22021496

PTAB Stadion BMPIP 2-LEA Hasdeu de la PT Stadion st Eminescu
Stadion de la PT si Ciocârliei2202985

20. PTZ H 39 BMPIP 2-LEA Str. Meses
Hasdeu 2 st. intersecţie cu Stadion2202483

PTZ Procuratura BMPIP 2-LEA
2202486 2-LES

22 Dec. pana la PT Crasnel se ramifica cu Nicolae
Baicescu si D. Gherea pana la B. N. Antal 
Parcului se ramifica Paraschivescu si Ghergariu 
si Cosbucpana la Intresectie cu Titulescu 
22 Dec. de la PT Craspei pana la Intrsectie cu Csarda 
se ramifica cu B. N. Antal,D. Gherea pana la B.N.Antai 
Cerbului, Stanei, Căprioarei, Bradetului, aresuluf. 
Livada, Ion Caraion 
Oecebal

PTZ Crasnel BMPIP 3-LEA
2202S00

PTAB Oborului BMPIP 2-LEA O Gherea de la B.N.Antai si capat
Oborului, Merilor, 22 Dec. de la Csarda pana ia inters. 
cu Morii, Agarbiceanu

PTAB iPL Crasnel BMPIP 2-LEA 22 Dec. de la intrs. PT IPL Crasnel pana la PT
Merilor se ramifica Pădurii 
Câmpului, Morii

2202S28

PTZ Ferma Meses BMPIP 2-LEA Morii de la PT Ferma Meses pana la PT IPL Crasnel 
PT Ferma Meses pana la căpătui străzii Morii2202679

PTAB Merilor BMPIP 2-LeA 22 Dec. către Aghires si se ramifica T. Maiorescu si
ArturVaitolanu2202654
Merilor langa PT Merilor 3 stâlpi



BMPIP 1-LEA
2202494 1:LES

27. PTZCasade
Cultura

Crinului, Oosca de la Crinului cu intrs. CuTitulescu,
Titulescu, Cosbuc spre capat. Alunului 
Crisan de la bl. 7 pana la Sc. Eminescu

PTZ Şcoala
speciala

BMPIP 1-LEA SatomonJozsef
2202989

29. PT2Traian BMPIP 1-LEA Traian de ta Intresectîe cu Cloşca pana la nr.72 CS
2202677

PTAB Andrei
Muresanu

BMPIP 2-LEA A. Muresan de la CS de la nr,72 pana la capat
Cosbuc de la inters. A Muresan pana in capat

PTZ Internat BMPIP 1-LEA Cloşca de la Intrs. A M uresan pana la intres cu Crinului
deriv. 2 stâlpi pe Crisan, 1 Barbu, Traian, Uliacului, 
Narciselor, s. Jozsef din Traian, Rozelor, Margaretelor, 
Turturerelor, Salcâmilor

2202986

PTZ Pietriş BMPIP 1-LEA M. Gorki, Baconschi, Bacovia, Vişinilor, A. Muresan
de la Inters. Cu CLOŞCA la S. B-tiu2202675

PTZ Punct
Gospodăresc
PTZ8I.B4

BMPIP 1-LEA Aleea Tineretului
2202485

BMPIP 1-LEA Făgetului, Braşovului, laşului intre Braşovului sl Meteo,
Meteo

PTAB Ortelec sat BMPIP 2-LEA Cetatii,Lazuri,Cimrtirului,LuncII,DeIeni, 
Moigr3dului,Bujorilor, Plopului, Macilor, Maguricei

PTA Ortelec
Plevnei

BMPIP 1-LEA Parului,Oudului,PadufenI,Plevnei,Bujorilor
Fundătura2203274

PTA Ortelec Mal BMPIP 1-LEA Cetatii, Lazuri
2203273

PTAB Bazine
Ortelec

BMPIP Poroiissuni
2202984

BMPIP Careiului BMPIP Careiului, Haţegului, Bucurestiului, Giurgiului,
Constantei, Aiuduluî, Hunedoarei, laşului intre 
Constantei si Oradei

2203281

PTAB Valea Mitei PA 2-L£A Valea Mitei

47--i PTA Ferma Bradet PA 1-LEA RazboienI

PTZ Peco
Rezervoare

BMPIP 2-LEA Lupului

PTAB Garnizoana BMPIP 2-LEA Braşovului, laşului, Cralovel, Constantei 
Hunedoarei

PA Digului 1-LEA Digului
PTA Stana 1
PTA Stana 2 
PTA AND Meses

PA 1-LEA Stana
46. 1-LEA Stana
47, PA 1-LEA Stejarului

Verificat
SefCORMT/JTZalau 
lng.Chiba Daniel

întocmit
Ing. Solomonean Victor

£3>
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Anexa 1.2

Strada Nr. Tip Nr. Obs.
cit. stâlpi cond. corpuri

Fabricii pana la Intersecţie cu Gării
si Gării

1. 31 TYIR 23
7 6

Saguna pana ta intersecţie cu Crângului
CS-st.l8 ______________
Crângului pana la intersecţie cu Saguna
CS-st. 18
Branduselor.Teofil Mold., Begonlilor, 
Toporasilor, Ghioceilor

39 TYIR 33

3. 95 TYIR 78

Veronica de SalaJ,
Sarmas In sus de fa PT

41 TYIR 29

Sarmas de ia CS Intersecţie cu Ghioceilor,
pana la PT Veronica de Salaj, Ghe. Sinea! 
Ghe. Pop de Basesti, Romana,
Petre Dulfu

65 TYIR 65

Sarmas de la PT pana la CS intersecţie cu
Ghioceilor

62 TYIR
Clasic

49

Porolissum pana la PT Bazine apa Ortelec
Ghe, Lazar, Saguna de Ia CS-st. 18
pana Jn centru statie autobuz 
Kossuth('f2 st. Livada Meses inter, 
cu L Rebreanul.L Rebreanu, 6 Martie, 
incinta Qmitîr, A. Endre

79 TYIR 83

«f»
Ghe. tarar pana la PT Florilor 23 TYIR 26

C. Coposu intersecţie cu Otarilor pana ta
PT Or. Judeţene, 1 Mai, Ghe. Bujor

27 TYIR
Clasic

27

C. Coposu de ia Dr. Judeţene pana la
BMPIP Oacla, Tipografilor pana sus langa 
depozit

34 TYIR 25

Tipografilor pana la CS Intersecţie cu
str. Lacului 
Viilor

17 TYIR 14



C. Coposu pana la Pens. Viad
Lacului pana la inter cu Tipografilor
Cascadei
Paraului

70 TYIR 54

C. Coposu partea dreapta urcare pana la
sensul giratoriu, Paraului de la 
Inter C. Coposu pana la PT lac

27 TYIR 26

14. Cetinei,
Ghe. Doja de ia peco pana la str. Cetinei

23 TYIR 14

Al. Dealului pana langa H. Royal,
Vânătorilor,
Fretiilor, Pescarilor ______________
Olarilor spre Zalau cu ramificaţie str.
Trandafirilor si Băii
Pomilor
Olarilor de ia intersecţie cu Dacia pana in 
Muncitorilor

56 TYIR
Clasic

32

16. 42 TYIR 41

Gh. Doja de ta întresectfe cu Muncitorilor pana
la Intersc. cu Eminescu si ramificaţie Dacia

32 TYIR 31

Gh. Doja de ia intresectie cu Vânătorilor pana
la peco Mezei ______________
Hasdeu de la PT Stadion si Eminescu
Stadion de la PT si Gocarliel
Str. Meses
Hasdeu 2 st. intersecţie cu Stadion

10 TYIR 11

SI 49

i.
4 TYIR 3

1
22 Dec. pana la PT Crasnei se ramifica cu Nicolae
Balcescu si D. Gherea pana la B. |\I. Antal 
Parcului se ramifica Paraschivescu si Ghergarlu 
si Cosbuc pana la intresectie cu Tituiescu_________
22 Dec. de ta PT Crasnei pana la Intrsectie cu Csarda
se ramifica cu B. N. Antal, D. Gherea pana la 8.N.Antal 
Cerbului, Stanei, Căprioarei, Bradetului, aresulul. 
Livada, Ion Caraion 
Decebal_____
D Gherea de la B.N.Antal sl capat
Oborului. Merilor, 22 Dec. de la Csarda pana la inters.
cu Morii, Agarbiceanu ______________
22 Dec. de ia intrs. PT IPL Crasnei pana la PT
Merilor se ramifica Pădurii 
Câmpului, Morii

64 TYIR 59

122 TYIR 8S

clasic

0»
23. 69 TYIR 52

47 TYIR 38

Morii de la PT Ferma Meses pana la PT IPL Crasnei
PT Ferma Meses pana la căpătui străzii Morii
22 Dec, către Aghires si se ram- T. Maiorescu si
Artur Vaitoianu
Merilor langa PT Meritor 3 stâlpi

38 TYIR 13
i

f‘
21 7VIR 21



f

Crinului, Cloşca de la Crinului cu întrs. Cu TItulescu,
Titulescu, Cosbuc spre capat, Alunului 
Cfisan de la bl. 7 pana la Sc. Eminescu

49 TYIR
ciasic
Alunului

45

Solomon Jozsef 9 TYIR 7

Traian de la intresectie cu Cloşca pana la nr.72 CS 15 TYIR
clasic

15

A. Muresan de la CS de la nr.72 pana la capat
Cosbuc de la inters. A Muresan paf>a în capat

34 TYIR
clasic

24

Cloşca de la itnrs. A M uresan pana la intfes cu Crinului
deriv. 2 stâlpi pe Crisan, I Barbu, Tralan, Liliacului, 
Narciselor, s. Jozsef din Tralan, Rozelor, Margaretelor, 
Tufturereior, Sa Icamilor

91 TYIR
clasic

85

32. M. Gofid, Baconschi, Bacovia, Vişinilor, A. Muresan 
de la inters. Cu CLOŞCA la S. B-tlu

30 TYIR
ciasic

29
«

Aleea Tineretului 6 TYIR 8

34. Făgetului, Braşovului, laşului Intre Braşovului si Meteo, 
Meteo

6 TYIR 4

Cetatil,Laauri,amitirului,Ujncil,Oelenl, 
Moigradului.BujorlIor, Plopului, Macilor, Maguricei

125 TYIR
clasic

71

Parului,Oudului,Padureni,Plevnei,Bujorilor
Fundătură

113 TYIR
clasic

60

Cetatii, Lazuri 65 TYIR
clasic

36

Porotissum 18 TYIR 14

Careiulul, Hâtrului, Bucurestiului, Giurgiului,
Constantei, Aludului, Hunedoarei, tasului intre 

Constantei si Oradei

58 TYIR 58

Valea Mitei 42 TYIR 14

Razboieni 13 TYIR 5

Lupului 35 TYIR 1443.;, Braşovului, laşului, Craiovei, Constantei
Hunedoarei

21 TYIR 21

44. Digului 8 8
Stana 1 95 TYIR

clasic
46

Stana 2 30 TYIR 847. Stejarului 19 TYIR 8
Verificat
SefCORMT/JTZalau 
Ing. Otiba Daniel

întocmit
ing. Solomonean VictorI

!
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CONVENŢIE DE EXPLOATARE ANEXA 3

Prezenta Convenţie de cxpoatare s-a încheiat având Ia bazE:
Contractul din luna februarie 2018. privind folosirea infrastucturii sistemului de 

dislnbuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în minicipiul 
Zalău, încheiat între SDEE Zalău şi Primăria mun. Zalău;
D UI* februarie 2018, privind Concesiunea Serviciului de
Public din municipiu] Zalău, încheiat între Primăria mun. Zalău şi S.C. Citadin S.A.Iluminat

Cap. 1. Entităţi semnatare
l.Sucurs^a de distribuţie a Energiei Electrice Zalău reprezentată de ing. Ardelean Ovidiu 
directorul enhtaţii care are în gestiune instalaţiile electrice;
2.MţmicipiuI Zalău reprezentată prin dl. Ciunt Ionel, primarul 
serviciului dc iluminat public;
3.S.C. Citadin S.R.L reprezentat prin dl. Micle loan directorul 
concesiune serviciul de iluminat public în mun. Zalău;

Cap.2. Obiectul Convenţiei
răspunderitar pentru executatrea lucrărilor de mentenanţă 

i^upra instalaţiilor de iluminat public de către personalul aparţinând S.C. Citadin S.R L
nomelor de sănătate şi securitate în muncă, a masurilor pentru situaţii de 

ÎSilfcIn mî ** mediului la lucrările de mentenanţă a instalaţiilor de iluminat

de^Sna?^ubtte‘ întocmirea ,. Programelor de lucrări’* in instalaţiile

?n^cTt^?eÎfâţ°!®”'‘^*°"‘' colaborare. întrajutorare şi circulaţia infomaţiilor

Cap.3. Scopul Convenţiei
I.EHminarea factorilor de risc cu potenţial de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

revizial i»nfru ex^utarea lucrărilor în instalaţiile electrice aflate în exploatare 
personalul delegat” aparţinând S.C. Citadin S.R.L, ^
^Respectar^ legislaţiei în vigoare şi a instrucţiunilor proprii specifice de .securitate a 
muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

Cap.4. Pnoctede delimitare
LPunctele de delimitare între SDEE Zalău şt S.C. Citadin SRL
Pentru instalaţiile din gestiunea Primăriei

ATR emis pentru fiecare instalaţie.

mun. 2^lău-bcncfîciarul

entităţii care are în

, de călTc

sunt;
2^Iău delimitarea instalaţiile este conformmun.



2.1n căzu] sistemelor folosite atat pentru distribuţia energiei electrice, cat si pentru 
iluminatul public,la clemele la care se racordează coloanele de alimentare ale corpurilor dc 
iluminat public in reţeaua aeriana; clemele si implicit contactele electrice 
făcând parte din sistemul de iluminat public;
3. In c^l sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public Ia punctele de racord ale 
cablurilor de plecare catre punctele de aprindere şuruburile de prindere a cablurilor fac 
parte din ^ sistemul de distribuţie a energiei electrice.
4. Grupurile de măsură pentru iluminatul Public din mun. Zalău aparţin SDEE Zalău;

Cap.5. Categorii de lucruri pe care Ic poate executa „ personalul deleeat” 
aparţinând S.C. Citadin SJR.L.
l.S.C. Citadin S.R.L.are dreptul să efectueze lucrări de exploatare şi 
instalaţiilor de iluminat public, în aval de punctele de delimitare astfel:

a. Inlocuiere corpuri de IP, sau elemente din acestea;
b. Controale periodice;
c. Remedierea urmărilor unor evenimente accidentale, revizii tehnice, renaratii

programate; *

se considera ca

mentenanţă a

d.Extinderi de reţele IP, în baza unor documentaţii tehnice aprobate şi vizate de 
către operatorul de distribuţie, conform reglementărilor în vigoare.

c.ModemizaTe reţele de IP, în baza unor documentaţii tehnice aprobate şi vizate de 
către operatorul de distribuţie, conform reglemenlârilor în vigoare,
2. LucrâriIe în instalaţiile de IP se vor face, prin personal autorizat de către ANRE pentru 
categoria /categoriile dc lucrări pe care le execută, cu respectarea reglementărilor de 
securitate a muncii în vigoare şi a instrucţiuniior proprii de securitate a muncii pcntni 
instalaţile electrice în exploatare, elaborate conform legii.
3. în cazid lucrărilor de extindere şi modernizare a instalţiilor de IP se vor respecta etapele 
Şl procedurile prevăzute de reglementările în vigoare privind racordarea utilizatorilor la 
reţelele electrice de distribuţie.
4. Lucrănle de la pct. I.a, se pot executa în baza autorizaţiei de iucni, sau ITI-PM întocmite 
de către unitatea executantă şi aprobate de către SDEE Zalău. Emitentul va fi în ambele

peraonal aparţinând SDEE Zalău-COR Zalău. Şeftil de lucrare va aparţine S.C. 
Ci^in S.R.L. Admiterea ia lucru se va face de către personalul COR Zalău în cazul 
Iw^lor pe bază de AL şi de către personalul S.C. Citadin S.R.L, în cazul lucrărilor 
ef^uate pe bază de ITI-PM.
5. în iiKtalaţiile din exploatarea S.C. Citadin S.R.L ( conform prezentei convenţii )
îTSSfgeSSîalS* “““ ** de securitate muncii revine

de alimentare a BMP-IP, S.C. Citadin S.R.L va solicita în 
Si ? r 5«=o«terea Siguranţelor MPR din TDRI şi legarea la pământ a acestui 
rablu. Solicit^ea repunem sub tensiune se va face de asemenea în scris COR Zalău.

ceste operaţii vor fi consemnate de personalul de servire operative a COR Zalău în 
registru dc tură.
6. Executarea de lucrări dc către S.C. Citadin S.R.L în instalaţiile din gestiunea şi 
exploatarea COR Zalău se va face în baza convenţiilor de lucrări.

Cap. 6. Responsabilităţi privind măsurile de securitate a muncii
scmriatară a prezentei convenţii este pe deplin responsabilă de instruirea, 

dotarea cu echipament individual de protecţie, dispozitive de securitate tehnică, 
personalului, aplicarea şi respectarea normelor de securitate 
propriu;
2. Pentru lucrările programate normal, care necesită pauze de tensiune executantul va

clSl «'““'tării acestora în ^
conformitate cu prevedenle standardului de^performanţă pentru serviciul de disti ibuţie a

autorizarea 
a muncii de către personalul



energiei electrice - Ordin ANRE nr. 28/2007, Acest 
următoarele informaţii:
-Instalaţia unde urmează a se lucra ( localitate, strada, ziua şi durata programată a 
lucrănlor, denumire LEA. LES, nr. stâlpi): ^ ^

■Lucrări ce urmează a se executa;
-Instalaţii care trebuie scoase de sub tensiune;
■Data începerii execuţiei şi durata lucrărilor;
-Lista nominală a personalului care urmează sâ execute lucrarc/lucrâriic. precum si 

numele şt prenumele şefului de lucrare, cu semnăturile acestora. Lista va cuprinde gradul 
de autonzare a fiecărei persoane în parte. ®
3. Mfcunle tehnice de securitate a muncii pentru executarea luciărilor programate 
executate in ba^ AL se iau de către personalul COR Zalău, iar măsurile tehnice pentru 
executarea lucranlor în baza ITI-PM se vor lua de către şeful de lucrare împreună 
membru din formaţie, care aparţine S.C. Citadin S.R.L.
4. După ce a fost efectuată separarea electrică a zonei de lucru, de către personalul COR 
Zalău, personalul executant, prin şefiil de lucrare 
succesivă a următoarelor măsuri tehnice:

-IdetiUficarea instalaţiei sau a părţii de instalaţie în care urmează a se lucra-

-Delimitarea materială a zonei de lucru;
-Asigurarea împotriva accidentelor de natură neelectrică;
^sigurarea mijloacelor şi echipamentelor de protecţia muncii şi a mijloacelor PSI:

_ Cap. 7. Executarea manevrelor în instalaţiile de IP
S^ioiHle de care SDEE Zalău^COR Zală», situate în amonte de 

punctul de delimitare personalul S.C. Citadin S.R.L nu execută manevre-
CiiIdînTn?"® fpersonalul S.C.

u n manevre cu siguranţe MPR şi coirtactorul principal doar cu
^^ul Operator nivel 2 Zalău şi anunţarea în prealabil a gestionarului instalaţiilor 
^nfo^ prevederilor Standardului de Performanţă pentru Serviciul de Distribuie â
dfn S conectarea contactorului

^ aprobarea Operator nivel 2 Zalău, deoarece prin aprinderea IP sc
e^Tn^r^^SeTreTSntre"^ ““““

3. Personalul COR Zalău poate efectua manevre şi in aval de punctul de delimitare pentru
f pentru echipele ce lucrează înreţelele de 0.4 kV, eliminarea unor stan tehnice necorespunzătoare în instalaţiile electrice

‘1'
Cap, 8. Condiţii de execuţie a lucrărilor

1. Peotm sxecutoea lucdlrilor ta bs2a ITI-PM. executantul ». înloemi msl,ue|iunile
r".' Id IPCrMIe de întreţinere şi reparare a

exMutanml va mstrai şi autonza personalul propriu pentm lucru în baza acestor 
instrucţiuni, conform prevedenlor IP nr. 65/2007 Ediţia 4 Revl
2. in vederea executării lucrărilor pe bazăde Autorizaţie de lucra, se stabilesc următoarele:
eonform?J:l“«V"'2ii!^L™^

-EMITENTUL autorizaţiei de lucru aparţine SDEE Zalău-COR Zalău-
neru™ ^lucrare aparţine executantului şi va fi nominalist în 
pentru Autorizaţie de Lucru;

program va conţine cel puţin

cu un

obligaţia să se asigure prin efectuareaare

e.*;tc

cererea



SDEE ^ău'cOR ^lău™ *** personalul de servire operativă, aparţinând

_ ... •f'^ ocaaa admiterii la lucru, admitenlul va preda şefului de lucrare instalaţia ( 
părţile de instalape ) la care urmează a se lucra, cuprinse în programul de lucrări, va 
preciza instalaţiile râmase sub tensiune, unde se va face delimitarea zonei de lucru 
conform Instnicpunilor Proprii de Securitate a muncii nr. 65/2007 Editia4 Rev 1;
-La terminare se va fece receppa lucrării, iar autorizaţia de lucru se va preda admitentului*
ireet"^ personalii!
3. Obligaţiile executantului:

execute amplificarea instalaţiilor de IP fără documentaţie aprobată de SDEE Zalău* 
-Depozitarea materialelor şi staţionarea utilajelor se va face astfel încât să nu constilu'e 
pencol de accidente pentru executanţi şi populape;
-Este interzisă depăşirea zonei de lucru de către personalul executant;
-Şeful de lucrare răspunde de;

-instruirea personalului executant cu privire la măsurile de protecţie 
trebuie respectate la execuţia lucrărilor

-re^zea^ sarcinile pentru personalul executant din suboidîne. prezent.ind 
executanţilor instalaţia in care va lucra, precum şt instalaţiile rămase sub tensiune, conform 
celor prevăzute in autorizaţia de lucru, preluată de Ia admitent;

tehnologiilor, a normelor de securitate a’muncii, a măsurilor pentru 
4! Afte JreS!^’ *" instalaţiile electrice de iluminat şi lucrul la înălţime;

-Retr^erea din exploatare şi repunerea în funcţiune a instalaţiilor electrice cuprinse 
^ău-Sm&wi”*^ realizează numai de către pereonalul operativ aparţinând SDEE

timo util să anunţe în
S*^ modificarea intervenită, pentru a sc putea emite corect autorizaţia de

9^^w
a muncii care

-Cheltuielile necesare remedierilor sau înlocuirii instalaţilor din gestiunea COR
^ «“i"

-Orice accident de natură electrică sau neelectrică în zona de lucru sau în afiira 
TOnei de lucru^, apărut ca urmare a nerespectării normelor de protecţie a muncii şi a

AÎr^S înregistrează la unitatea executantă S.C. Citadin R.L

ixnlo^^ avarii exti^e, calamităţi naturale, etc, părţile semnatore ale convenţiei de

S.Prezenta convenţie de exploatare intră în vigoare începând cu data de S:0Z'..^fV

Primăria Municl|iului i^alău 
- Dire<

I

SDEEZalau > .
Sef serv. suport Tehnic: ing. Bălana Constantin; J/fr^

- Şef Birou SSM: ing. Marinescu Marin;
- Şef COR Zalău: ing. Chiba Daniel; ^

inic^*

-Director: ing. Micf^^
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Anexa nr. 4 la Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a 
energiei elecuiee pentru realizarea serviciului defluminat public, nt.M^„.UL:.CLZ..2m

Investiţii care fac obiectul finanţării prin POR 2014-2020 Axa 3.1 C - Iluminat public 
« înlocuire corpuri de iluminat, console, cleme, accesorii, ctc, pe reţea comuna
%

Nr. ert Denumite imobil
Sir. Aleea Turturelelor
Str. Salcâmilor_____
Str. Salamon Joszef

I
2
3
4 Str. loan Nechita

Str. C.D.Qherea5
6 Str. Buday Nagy Antal

Str. Cetăţii______
Str. Bujorilor

7
8
9 Str. Moigradului

Str. Porolissumto

Proprigtar^
Autorltateate&T97£,>.
Municipiul^ălau '*SI a Nord SA-SOEE Zalau

V17^
nmmC

Director Executiv, Propriu j
ec Mariana Cuibu|^- 
Dlrector Executiv, 
ing. Curea Danut Cos 
Director executi\j,...P '^(y- 
Tulai ioan /}
vizat Serviciul juridre /

Zaliuţl
Ar^lean O^tu

Ec Hosu Adriana 
Oep Juridic si Cont 
Ir. Muresan Oilin i 
Serviciul Suport Teh'hic^ 
Ing.Balana Constantin 
Serviciul Patrimoniu,
Ec Cotoi (^lln

;

y1

yii^"
I

j., or/SMscup/«co/



Aoexa nr. S la Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de 
distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, 
nr.10937/16.02.2018

bivestiţii care fac obiectul finanţării prin POR 2014-2020 Axa 3.1 C - Iluminai public, etapa a 
doua, cu lucrări de înlocuire coipuri de iluminat, console, cleme, accesorii, etc, ( sfrazi

1 Paditfii
2 Merilor
3 Morii
4 Stanei
S Căprioarei
6 Cerbului
7 Bradetului
8 Cireşului
9 Decebal

10 Emil Botta
II Ion Caraion
12 Nicolac Balcescu
13 Parcului
14 M. R. Paraschiscu 

Geoffihe Cosbuc
Nicolae Titulescu
Pictor loan Sima

15
16
17
18 Liliacului
19 Tiaian
20 Rozelor

Margaretelor
Crisan
Vişinilor
Andrei Muresan
Maxim Gorki
Oeorgc Bacovia
Anatol Baconski
Lacului28
Paraului
Dacia
Trandafirilor
Băii
Olarilor

1

33



l

34 Pomilor
35 Tipografilor
36 IMai
37 Ady JEndre
38 Liviu Rcbreanu
39 Kosuth Laios
40 Andrei Saguna
41 Gheorghe Lazar
42 Crângului
43 Lt Col. T. Moldoveana
44 Sarmas
45 Romana
46 G. Pop de Basesti
47 Petre Dulfii
48 Gheorghe Sincai
49 Veronica de Salai
50 Dudului
51 Parului

Fundătură52
53 Plevnei
54 Cimitirului
55 Luncii
56 Deleni
57 Lupului
58 Viilor
59 Valea Midi
60 Fabricii
61 Carii
62 Sf. Vineri
63 Vânătorilor
64 Noua
65 Stadionului
66 Ciocârliei

Propriet» '•iv% Autoritate locali
lucorsala2aiăuDIREC i MUNICIPIUJ

ing., ANOV
1 3&1 PRIMAR, 

IONEL CI
SEF serviciu FiNANCIAR 
ec.HOSUANAMARIA secretar; fj

CLAUDIA ARDELEAN J *

2

i

Waţr, %•
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. Propriu

IXCOSMIN

DEPARTAM%r JURIDIC SI CONTROL DIRECTOR 
jr. MURESAM\B0RIN ec.CUtBU:

SERVlCrUL SqPORT TEHNIC 
ing. BALANAiCpNSTANTIN

DIRECTOR E: 
ing.CUREA^

SERVICIU PATRIMONIU 
ec. COTOItCALIN

SER SERVICIU PATRIMONIU 
ADINA P] :u
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Act adiţionai nr. 1
Ia CONTRACTUL privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie 
a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public 

nr.10937/16.02.2018

1. Părţile contractante
Societatea de Distnbutie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, 
mregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul JI2/352/2002, cod 
operator date cu ^acter personal 17755,Cod de inregistrare Fiscala: R014476722, 
cu ^ul m Cluj-Napoca, strada Ilie Macelani, nr. 28A, judeţul Clui. cont IBAN* 
ROI 19RNCB 010600983421 ,deschis Ia BCR, prin
Sucursala de Dis Wbutie a Energiei Electrice Zaiau cu sediul in Zalau. b-dul M 
Viteji nr.79, jud Salaj, tel 0260.605.704, cont R048RNCB02140055460S0001 
desetes Ia BCR Zalau, reprezentata prin Director ing Ardelean Ovidiu si Sef 
jrv.Fin^ciar ec JIosu Anamaria, in calitate de proprietar al sistemului de 
disfributie a energiei electrice, denumit în continuare Proprietar,

<5^

Municipiul Zalau, cu sediul în Zalau, str Piaţa luliu Maniu, nr.3. iudetul Salai

funcţia de s^retar si Cuibus Mariana avind funcţia de directe 
economice, în calitate de autoritate 
continuare Autoritate locală, 
denumite în continuare Părţi,
In baza HCL 265/12.07.2018,
au convenit completarea contractului sus-mentionat astfel;

r executiv al Direcţiei 
administraţiei publice locale, denumit în

f

1
Wmi

ofMulJMdl7 9I>



ARTJI.Completarea Anexei 3 la contract -Convenţia dc exploatare, aceasta 
urmând a cuprinde si străzile suplimentare incluse in contract, conform Artl din 
prezentul act adiţional.

ART.in.Completarea contractului cu o noua anexa —Anexa S- Investiţii 
fee obiectul fin^ţării prin POR 2014-2020 Axa 3.1 C - Uuminat public, 
doua, cu lucian de Înlocuire corpuri de iluminat, console, cleme, 
străzi), conform Anexei 5 la prezentul act adiţional.

ART.rV. Completarea punctului 3. Durata contractului, acesta urmând a 
avea următorul cuprins:

"Contractul de folosire a irfrastructurii sistemului de distribuţie a energiei 
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se încheie pe durata 
existenţei acesteia, dar nu mai puţin de 5 ani de la plata finala in cadrul 
<^ntractului de finanţare încheiat de autoritatea locala Municipiul Zaîau pentru 
finanţarea investiţiilor de modernizarea si extindere a iluminatului public in 
cadrul POR 2014-2020, Axa 3. Lc-Iluminatpublic, prevăzute in Anexa 4 la 
prezentul contract, respectiv Anexa 5 ia prezentul contract. “

ART.V.Completarea subpunctului 92. al punctului 9. Drepturile Autorităţii 
locale, acesta urmând a avea următorul cuprins:

9.2 Aiaoritatea locală are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public 
utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a 
Proprietarului, de a realiza si menţine investiţiile in sistemul de iluminat public 
pe o perioada de cel puţin 5 ani de la plata finala in cadrul contractelor de 
finanţare încheiate de autoritatea locala Municipiul Zalau pentru finanţarea 
investiţiilor de modernizarea si extindere a iluminatului public in cadrul POR 
2014-2020. Axa 3.1. c-lluminat public, prevăzute In Anexa 4 la prezentul contract, 
respectiv Anexa 5 la prezentul contraci.în condiţiile legii, şi cu respectarea 
prevederilor acesteia şi a obligaţiei precizate la pct. 11 Ut. g). ”

care 
etapa a 

accesorii, etc(

ART.VI. Completarea punctului 12. Obligaţiile Proprietarului, acesta 
urmând a avea următorul cuprins:

g) sa menţină infi-astructura aferenta sistemului de distribuţie a energiei 
elecpîce utilizata de Autoritatea locala pentru realizarea investiţiilor in sistemul 
de iluminat public cu finanţare prin POR 2014-2020. Axa 3. Lc-Iluminat public, 
^ o perioada de cel puţin 5 ani de la plata finala in cadrul contractelor de 
finaMare încheiate de aceasta cu MDRAPFE, prevăzute in Anexa 4, prezentul 
contract, respectiv Anexa 5 la prezentul contract

2
' V/gst. 

oficiul Am
3^



ART.Vn Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi în 2
(două) exemplare» deopotrivă originale, din care unul Ia Proprietar şi unul la 
Autoritatea locală.

AUTORITATE LOCALA,r
eleanSvidiu

D] municipiul ZA
in -f &t PRIMAR, 

IONEL CIUNT«CT SERVICIuImNClAR 
cc.HOSUAN;3^4A^. % SECREU....  ,

CLAUDIA ARDELEAN.^te^/';-..
/, Vizai peniru \ 

»Controi Finanetaf 
, Preventiv Propriu '■

DlRECToMECU/k^.'^I:.^# 

i"e-cuRE^«^ coa%afg%>--'

r"*
/.

DEPARTA 
jr. MUREŞ

JURIDIC SI CONTROL 
ORIN

DIRECTaR^XECUTI 
ec.CUIBWs MARIANf

SERVICIUL
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Anexa 11

Nr. Post de 
transformare

Tip PA 
Nr. inventar

Nr. Ieşiri Strada Obs.crt
1. PTAB Sere Flori BMPIP 1-LEA Fabricii pana la intersecţie cu Gării

sIGaril2202703
PTA8TBC BMPIP 1-LEA

2202681 ll-LES
Saguna pana ia Intersecţie cu Crângului
CS-4t. 18

PTA6 Crângului BMPIP 2-LEA Crângului pana la intersecţie cu Saguna
CS-st. 18
BrânduşelorJeofil Mold., Begonlllor, 
Toporasilor, Ghioceilor

2202979

PTAB Veronica 
deSalaj

BMPIP 1-LEA Veronica de Salaj,
Sarmas In sus de la PT 
Sarmas de la CS Intersecţie cu Ghioceilor, 
pana la PT Veronica de Salaj, Ghe, Sincai 
Ghe. Pop de Basesti, Romana,
^etre Dulfu
Sarmas de la PT pana la C$ Intersecţie cu 
Ghioceilor
Porolissum pana la PT Bazine apa Ortelec 
Ghe. Lazar, Saguna de la CS-st. 18 
pana in centru statie autobuz

PTAB Sarmas BMPIP 3-LEA
2202991

PTZ Carmangerie BMPIP 2-LEA
2202495

7. PTAB Florilor BMPIP 2-LEA

Kossuth(‘r-2 st Livada Meses Inter, 
cu L Rebreanu),! Rebreanu, 6 Martie, 
Incinta Gmitir, A. Endre, Noua

PTZ Bl. O BMPIP 1-LEA
1-LES

Ghe. Lazar pana la PT Florilor
2202497

9. PTZ 6 Martie BMPIP 1-LEA C Coposu Interseale cu Olarilor pana la
PT Or. Judeţene, 1 Mal, Ghe. Bujor 
C. Coposu de (a Dr. Judeţene pana ta 
BMPIP Dada, Tipografilor pana sus langa
depozit

2202499
PTZ Or. Judeţene BMPIP 1-LEA

2202491

PTA Episcopie PA 2-lEA Tipografilor pana ia CS intersecţie cu
str. Lacului 
Viilor

2301553

12, PTAB Lac BMPIP 3-LEA C. Coposu pana la Pens. Vlad
2202686 Lacului pana la inter cu Tipografilor

Cascadei
Paraului

13. PTZ Dada BMPIP 1-LEA C. Coposu partea dreapta urcare pana la 
sensul giratoriu, Paraului de ia 
inter C. 6)posu pana la PT Lac

14. PTAB Bazine apa |3-LEABMPIP Cetinel,

%
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Brsdet Ghe. Ooja de la peco pana la str. (^tlnel
2203109

15. PTAB Vânătorilor BMPIP 3-LEA Al. Dealului pana langa H. Royal,
Vânătorilor,
Prezlilor, Pescarilor

2202983

16. PTZ Olarilor BMPIP 3-LEA Olarilor spre Zalau cu ramificaţie str.
Trandafirilor si Băii 
Pomilor
Olarilor de la intersecţie cu Dacia pana In 
Muncitorilor

2202683

17. PT7 Muncitorilor BMPIP 1-LEA
2202488 2-LES

Gh. Ooja de la intresectie cu Muncitorilor pana
la Intersc. cu Eminescu si ramificaţie Dacia 
Gh. Doja de la intresectie cu Vânătorilor pana 
la peco Mezel, Pictor loan Sima 
PT Stadion si Eminescu 

Stadionului de la PT sl Ciocârliei

PTZ Bradet 3 BMPIP 1-LEA
1-LCS22021496

PTAB Stadion BMPIP 2-UEA
J 220298S

PTZ H 39 BMPIP 2-lEA Str. Meses
2202483 B.P. Hasdeu 2st. Intersecţie cu Stadion. Ciocârliei

PTZ Procuratura BMPIP 2-LEA
2202486 2-LES

22 Dec. pana la PTCrasnei se ramifica cu Nicolae
Balcescu si D. Gherea pana la 8. N. Antal 
Parcului se ramifica Paraschivescu si Gheigariu 
sl Cosbuc pana la intresectie cu Titulescu

PTZ Crasnei BMPIP 3-LEA 22 Dec. de la PT Crasnei pana la intrsectie cu CSarda
se ramifica cu B. N. Antal,O. Gherea pana la 8.N.Antal 
Cerbului, Stanei, Căprioarei, Bradetuiui, Oresuiui, 
Livada, ion Caraion

2202S00

Decebal
23. PTAB Oborului BMPIP 2-LEA 0 Gherea de la B.N.Antal si capat

Oborului, Merilor, 22 Dec. de la Csarda pana la Inters. 
cu Morii, Agarbiceanu

PTAB IPL Crasnei BMPIP 2-LEA 22 Dec. de la intrs. PT IPL Crasnei pana la PT
Merilor se ramifica Pădurii
Câmpului, Morii__________
Morii de la PT Ferma Meses pana la PT IPL Crasnei 
PT ferma Meses pana la căpătui străzii Morii 
22 Dec. către Aghires sl se ramifica T. Malorescu si 
Aitur Vaitoianu

2202528

t PTZ Ferma Meses BMPIP 2-LEA
2202679

PTAB Merilor BMPIP 2-LEA
2202654

Merilor langa PT Merilor 3 stâlpi
PTZ Casa de
Cultura

BMPIP 1-LEA
2202494 1-LES

Crinului, Cloşca de la Crinului cu Intrs. Cu Titulescu,
Titulescu, Cosbuc spre capat, Alunului 
Crisan de la bl. 7 pana la Sc. Eminescu

28. PTZ Şcoala 
Speciala

BMPIP 1-LEA SoiomonJozsef
2202989

PTZ Tralan BMPIP 1-LEA Tralan de la intresectie cu Cloşca pana la nr.72 C$
2202677

PTAB Andrei BMPIP 2-LEA A. Muresan de la CS de la nr.72 pana la capat

/oo



Muresanu Cosbuc de la inters. A Muresan pana in capat 
Cloşca de la Intrs. A M uresan pana la intres cu Crinului 
deriv. 2 stâlpi pe Crisan, I Barbu, Traian, Ullacului, 
Narciselor^ s. Jozsef din Traian, Rozelor, Margaretelor, 
Turturerelor, Salcâmilor

31. PTZ Internat l-LEA
2202986

32. PTZ Pietriş BMPIP l-LEA M. Gorkl, Baconschi, Bacovia, Vişinilor, A. Muresan
de la inters. Cu aosCA la S. B-tiu220267S

PT2 Punct
Gospodăresc

BMPIP l-LEA Aleea Tineretului
220248S

PTZ Bl. B 4 BMPIP MEA Făgetului, Braşovului, laşului Intre Braşovului si Meteo. 
Meteo

35. PTAB Ortelec sat BMPIP 2-LEA Cetatii,Lazuri,Cimitlrulu!,Luncii,Oeleni,
MolgraduluLBujorilor, Plopului. Macilor. Maguricei

PTA Ortelec
Plevnei

BMPIP MEA ParuIul,Oudulul,Padurcnl,PIevneî,Bujorilor
Fundătură2203274

j 37-. PTA Ortelec Mal BMPIP MEA Cetatii, Lazuri
2203273

PTAB Bazine • BMPIP Porolissum
Ortelec 2202984
BMPIP Careiului BMPIP Careiului, Haţegului, Bucurestiului, Giurgiului,

Constantei, Aiudulul, Hunedoarei, laşului Intre 
Constantei si Oradei

2203281

PTAB Valea Mitei
PTA Ferma Bradet 
PTZPeco Rez.

PA 2-LEA Valea Mitei
41. PA l-LEA Razboieni
42. BMPIP 2-LEA Lupului

PTAB Garnizoana BMPIP 2-lea Braşovului, laşului, Craiovei, Constantei 
Hunedoarei

PA Digului
PTA Stana 1

l-LEA Digului
4S. PA l-LEA Stana

PTA Stana 2 l-LEA Stana
PTA ANO Meses PA l-LEA Stejarului

Verificat
SefCORMT/JTZalau 
ing. Chiba Daniel

întocmit
Ing. Soiomonean Victor0

PROPRIETAR,

DIRECTOT

AUTORITATE LOCALĂ,

PRIMAI, a; 

IONEL CIUNT
iRfMARt

wSEP SERVICIU FINANCIAR 
ec. HOSU ANAMARIA SECRETAR,

CLAUDIA ARDELEAN
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Anexa 1.2

StradaNr. Nr. Tip Nr. Obs.crt. sialpl cond. corpuri
l. Fabricii pana la intersecţie cu Gării

si Gării
31 TYIR 23
7 62. Saguna pana ia intersecţie cu Crângului

CS-st. 18 ______________
Crângului pana la intersecţie cu Saguna 
CS-st. 18
Branduseior,Teofil Mold., Begonlltor, 
Toporasllor. Ghioceilor

39 TYIR 33

3. 95 TYIR 78

VeronIcadeSalaj.
Sarmas In sus de la PT

41 TYIR 29%
S'' Sarmas de ia CS intersecţie cu Ghioceilor,

pana ia PT Veronica de SalaJ, Ghe. Sincai 
Ghe. Pop de Basesti, Romana,
Petre Dulfu__________
Sarmas de la PT pana la CS Intersecţie cu
Ghioceilor

65 TYIR 65

62 TYIR
Clasic

49

Pofolissum pana la PT Bazine apa Ortelec 
Ghe. Lazar, Saguna de ia CS-st 18
pana In centru statie autobuz 
Ko$soth(+2 st Livada Meses Inter, 
cu L Rebreanu),L Rebreanu, 6 Martie, 
indnta Cimitir. A. Endre. Noua

87 TYIR 83

Ghe. lazar pana la PT Florilor 23 TYIR 26
9. C. Coposu intersecţie cu Olarilor pana la

PT Dr. Judeţene. 1 Mai, Ghe. Bujor
27 TYIR

Clasic
27

c, Oiposu de fa Dr. Judeţene pana la
BMPIP Dacia, Tipografilor pana sus langa 
depozit

34 TYIR 2S

11. Tipografilor pana la CS intersecţie cu
str. Lacului 
Viilor

17 TYIR 14

12. C. Coposu pana la Pens. Vlad
Lacului pana la inter cu Tipografilor
Cascadei
Paraulul

70 TYIR 54

13. c Coposu partea dreapta urcare pana la
sensul giratoriu, Paraulul de ia 
inter C. Coposu pana la PT Lac

27 TYIR 26

14. Cetinel, 23 TYIR 14
Ghe. Doja de la peco pana la str. Cetinel



Al. Dealului pana langa H. Royal,
Vânătorilor,
Frezillor, Pescarilor

IS. 56 TYIR 
Clasic

32

Olarilor spre Zalau cu ramificaţie sir.
Trandafirilor si Bali 
Pomilor
Olarilor de la Intersecţie cu Dada pana in 
Muncitorilor

16. 42 TYIR 41

Gh. Doja de la Intresectie cu Muncitorilor pana
la intersc. cu Eminescu sl ramificaţie Dacia
Gh. Ooja de la intresectie cu Vânătorilor pana
la peco Meael, Pictor toan Sima,
PT Stadion si Eminescu

32 TYIR 31

18. 22 TYIR 22

19. Sl TYIR 49
Stadion de la PT si Ciocârliei

2'^ Str. Meses 4 TYIR 3
Hasdeu 2 st. intersecţie cu Stadion
22 Oec. pana la PT Crasnel se ramifica cu Nîcolae
ealcescu si D. Gherea pana la B. N. Antal 
Parcului se ramifica Paraschlvcscu sl Ghergarlu 
sl Cosbuc pana la Intresectie cu Titulescu

64 TYIR 59

22. 22 Dec. de (a PT Crasnei pana la intrsectie cu Csarda
se ramifica cu B. N. Antal, O. Gherea pana la B.N.Antal 
Cerbului, Stanei, Căprioarei, firadetului, Oresulul, 
Livada, Ion Caralon 
Oecebal

122 TYIR 85

clasic

O Gherea de la B.N.Antal si capat
Oborului, Merilor, 22 Dec. de la Csarda pana la intens. 
cu Morii, Agarbiceanu

69 TYIR 52

22 Oec. de la Intrs. PT IPL Crasnei pana la PT
Merilor se ramifica Pădurii
Câmpului, Morii

47 TYIR 38

# Morii de la PT Fenma Meses pana la PT IPL Crasnei
PT Ferma Meses pana la căpătui străzii Morii

38 TYIR 13

22 Dec. către Aghires si se ram. T. Maiorescu si 21 TYIR 21
ArturVaitoianu
Merilor langa PT Merilor 3 stâlpi

27. Crinului, Cloşca de la Crinului cu întrs. Cu Titulescu,
Titulescu, Cosbuc spre capat, Alunului 
Cfisan de la bl. 7 pana la Sc, Eminescu

53 TYIR
clasic
Alunului

49

Solomon Jozsef 9 TYIR 7
Traian de la intresectie cu Oosca pana ia nr.72 CS 15 TYIR

clasic
15

30. A. Muresan de la CS de Ia nr.72 pana la capat 
Cosbuc de la inters. A Muresan pana In capat

34 TYIR
clasic

24

Cloşca de ia Intrs. A M uresan pana la intres cu Crinului 91 TYIR 85



deriv. 2 stâlpi pe Crlsan, I Barbu, Traian, Liliacului, 
Narciselor, s. Jozsef din Traian, Rozelor, Margaretelor, 
Turturerclor, Salcâmilor_______
M. Gorki, BaconschI, Bacovla, Vişinilor, A. Muresan
de ia inters.Cu Q.OSCA la S. B-tlu

clasic

30 TYIR
clasic

29

Aleea Tineretului33. 6 TYIR 8
34. Făgetului, Braşovului, laşului intre Braşovului si Meteo,

Meteo
6 TYIR 4

35. Cetatii,Lazurl,amltlrulul,Luncll,Delenl, 125 TYIR
clasic

71
Moigraduiui.Bujorilor. Plopului. Macilor. Maguricei
Parului,Oudulul,Padureni,Plevnei,Bujorilor
Fundătură

113 TYIR
clasic

60

Cetatii, Lazuri 65 TYIR
clasic

36

Poroltssum 18 TYIR 14
3'-“ Carefutui, Haţegului, Bucurestlulul, Giurgiului,

Constantei, Aiudutui, Hunedoarei, laşului intre 
Constantei si Oradei

58 TYIR 58

Valea Mitei 42 TYIR 14
Razboieni 13 TYIR 5
Lupului 35 TYIR 14
Braşovului, laşului, Craiovel, Constantei
Hunedoarei______________
Digului

21 TYIR 21

44. 8 TYIR 8
Stana 1 95 TYIR

clasic
46

Stana 2 30 TYIR 8
Stejarului 19 TYIR 8
Verificat
SefCOR MT/JT2alau

“xr
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Fisa mijlocului fix 3. ^
•,

Număr de inventar 222001 
Document provenienţa: Lista Uzina cod casif. 1.6.5 nr. lista din 17/03/2009

Cont contabil: 212.09.01 
Data darii în folosinţa:
Anul: 1971 
Luna: 12
Data amortizării complete:
Anul: 2007 
Luna: 12
Durata normala de funcţionare:
432 LUNI
Domeniul:
Public

Valoare de inventar: 691.732,18 
Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fîx si caracteristici tehnice
PTl ,str. Păcii nr.8 - ATELIER Citadin, CF 65043

Păcii Stomatologie - ÎNCHIRIAT UZINA ELECTRICA -preluat SC Citadin 
Zalau SRL
HCLnr.l81/I4.07.2014

contr. de inchiriere cu Citadin nr.53816/09.10.2014 
CF nou 65043 nr. cad 65043-Cl
suprafaţa construita desfasurata-403 mp din care supraf.post trafo=29.68 mp,
constr. din 1971 din cărămidă
teren intravilan neimprejmuit 581 mp

Cota de amortizare: 0%
recompartimentare PTl conf. PV 63280/24.11.2014
suprafaţa utila a camerei centralei = 8 mp, valoare majorare 8582.23 lei

Loc de folosinţa
P^CTE TERMICE

Luna: 11 Anul: 2022

Nr. Inventar 
de la număr 

la număr

Documentul
(data,felul,
numărul)

Operaţii care privesc mişcarea, 
creşterea sau diminuarea valorii 

mijlocului fix

Soldul contului 
105 "Rezerve 

din reevaluare"
DebitBuc, Credit Sold

222001 Lista Uzina cod 
casif.1.6.5: lista - 
17/03/2009

Valoare iniţiala 1 62.968,35

Valoare reevaluata 62.968,35
16/12/2009 Reabilitare clădire PT nr.1 - PV 

rec.4911/07.12.2009
29.480,54 92.448,89

31/12/2009 Reevaluare 31/12/2009 30.048,50 122.497,39
31/12/2012 Reevaluare: 31.12.2012 15.682,64 138.180,03
31/12/2012 Reevaluare: 31.12.2012 4.970,42 143.150,45
04/05/2015 majorare cu val lucrare montare 

centrala, PV nr. 63280/24.11.2014
8.582,23 151,732,68

30/10/2015 majorare cu val. conf. Proces Verbal 
nr.1928/01.10.2015

413.717,96 565.450,64

31/12/2015 Reevaluare:31/12/2015 1.565,27 567.015,91
31/12/2015 Reevaluare:31/12/2015 496,09 567.512,00
31/12/2018 Reevaluare: 31/12/2018 6.737,18 574.249,18
31/12/2018 Reevaluare: 31/12/2018 2.135,26 576.384,44

31/12/2018 Reevaluare: 31/12/2018 524,37 576.908,81
31/12/2018 Reevaluare: 31/12/2018 25.278,17 602.186,98
31/12/2021 Reevaluare: 31/12/2021 17.398,19 619.585,17
31/12/2021 Reevaluare: 31/12/2021 5.514,14 625.099,31
31/12/2021 Reevaluare: 31/12/2021 1.354,15 626.453,46

31/12/2021 Reevaluare: 31/12/2021 65.278,72 691.732,18
Sold final 691.732,18

Valoarea amortizata cumulata 0,00

Valoare ramasa de amortizat 0,00

Amortizare lunara 0,00

Diferente valoare ramasa de amortizat

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat



Grupa: O
Cod clasificare; 0.
Cont contabil:
Data darii în folosinţa:
Anul: 2015 
Luna: 1
Data amortizării complete:
Anul: 2065 
Luna: 1
Durata normala de funcţionare:
600 LUNI
Domeniul:
Public

Fisa mijlocului fix
Număr de inventar 40005
Document provenienţa; incheiere nr. 2006 din 23/01/2015

Valoare de inventar: 102.685,02 
Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice
Teren intravilan PTl, Cartier Păcii, CF 65043, 581 mp

Teren categ. CC in supraf. de 581 mp din care supraf. ocupata de constr. 403 mp 
CF 65043, zona A,
145 lei/mp-conf Raport de expertiza tehnica de evaluare notari publici

Loc de folosinţa
TERENUR] DOM PUBLIC/TERENURl DOM. PUBL.-Puncte Termice Suprafaţa:

581.000000
Cota de amortizare: 0%Luna: 11 Anul: 2022

Documentul
(data,felul,
numărul)

Nr. Inventar 
de la număr 

la număr

Operaţii care privesc mişcarea, 
creşterea sau diminuarea valorii 

mijlocului fix

Soldul contului 
105 "Rezerve 

din reevaluare"
Buc, Debit Credit Sold

40005 incheiere: 2006 - 
23/01/2015

Valoare iniţiala 1 84.245,00

Valoare reevaluata 84.245,00

31/12/2018 Reevaluare: 31/12/2018 5.147,37 89.392,37
31/12/2021 Reevaluare: 31/12/2021 13.292,65 102.685,02

',102.685,02Sold final

Valoarea amortizata cumulata 0,00

Valoare ramasa de amortizat 0,00

Amortizare lunara 0,00

Diferente valoare ramasa de amortizat

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Nelicentiat
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ANnpr Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ 

i’.;.f.?.y,:„)^i!u^!^Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalau

Dosarul nr. 2006/23-01-2015

încheiere Nr. 2006
REGISTRATOR Orian Carmenia-Gina 

ASISTENT REGISTRATOR Cozma Mariana

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL ZALAU domiciliat in Romania, Jud. SALAJ, Loc. Zalau, Str. 
luliu Maniu, Nr. Postai 3 privind prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea 
funciara , in baza:
- act normativ nr. H.G. NR. 966/16-09-2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI, anexa nr.2 la hotărâre 
înscrise în M. Of. nr. 681 bis din 16.09.2002 şi documentaţia cadastrală;
fiind indeplinite condiţiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, 
pentru serviciul avand codul 211,
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE
Admiterea cererii cu privire la :

- imobilul cu nr. cadastral 65043, inscris in cartea funciara 65043 UAT Zalau;
Se înfiinţează CF 65043 UAT Zalău pentru imobilul teren intravilan în suprafaţa măsurată de 581 

mp în act având înscrisă suprafaţa de 581 mp, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. topografic 
601/1/3/2/1 şi nr. top. 601/1/3/2/2/2 înscrise în CF 1 Zalău sub B.l din cartea funciara 65043 UAT 
Zalau;
- se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al, Al.l in 
favoarea : MUNICIPIUL ZALĂU domeniu public, sub B.2 din cartea funciara 65043 UAT Zalau;

Prezenta se va comunica pârtilor: a
Primăria Municipiului Zalău prin persoana fizică autorizată Tarcea A. loan. \

*) drept de reexammare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Zalau, se inscrie in cartea funciara si se soluţionează de către registratorul-sef.

Registrator,
Orian fearmenia-Gina

Data soluţionării, 
10-02-2015 A Asistent-k-ig istrator,

Cozma Mariana

-Sî 1"* A
IN air-' '

) Cu excepţia situaţiilor prevăzute ta Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepţie si insi^^!lniw& 
funciara, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

(parafa^s^mnătura) (psr^ si semnătura)i

entele de cadastru si vame

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1



C^RTE FUNCIARA NR. 65043 Comuna/Oras/Municioiu:

0/
...

Za/au

extras de carte funciara
pentru INFORMARE

Nr.cerere 2006
Ziua 23
Luna 01

mmm Anul 2015

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI
teren intravilan
Adresa: Zalau, Cartier PĂCII
Nr Nr.cadastral ~
crt Nr.topografic Suprafaţa* (mp)

Observaţii / Referinţe
Al 65043

CONSTRUCŢII
Nr. Nr.cadastral 

Nr.topografic
65043-Cl

581

Adresa

Zalau, Cartier Păcii

Crt.
Observaţii / ReferinţeAl.l

IN ANUL 
DE 403 MP

B.
.. ................ ....... ................................1.

Observaţii / Referinţe

=>'''E™UL ROMÂNIEI

BZ Intabulare,
, anexa nr.2 la hotărâre înscrise în M. Of. nr.

drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege,
1) municipiul zalău, domeniu public

cota actuala l / i Al, Al.l

înscrieri privind dezmembramintele dreptuluf de'p^^rietete 
drepturile reale de garanţie si sarcini ' Observaţii / ReferinţeNU SUNT

§.-l ||S
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CARTE FUNCIARA NR. 65043 Comuna/Oras/Municipiu: Zalau

Anexa Nr. 1 la Partea I
TEREN intravilan 
Adresa: Zalau, Cartier PĂCII

Suprafaţa
masurata

(mp)*
Observaţii / ReferinţeNr. cadastral

58165043
* Suprafaţa este determinata in planul de proiecţie Stereo 70.

Date referitoare la teren
Nr.Nr.Nr. Observaţii / ReferinţeCategorie

folosinţa
Intra
vilan

Nr. Suprafaţa (mp) TopografKparcelatarlacrt
TEREN INTRAVILAN NEIMPREJMUIT581DAcurţi

construcţii
1

Date referitoare la construcţii
Situaţie
juridica

Destinaţia
construcţie

Observaţii / ReferinţeNr. Supraf. (mp)NumărCrt.
PUNCT TERMIC NR. 1, CONSTRUIT DIN

CĂRĂMIDĂ, IN ANUL 1971, CU SUPRAFAŢA 
CONSTRUITA DESFASURATA DE 403 MP

Cu acte403construcţii 
industriale 
si edilitare

65043-ClAl.l

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor 
sunt obţinute din proiecţie in plan.

Lungime 
segment (m)

Punct
sfarsit

Punct
inceput

'r0,721
y^.14,632

4,143
0,654
4,265
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CMTE FUNCIARA NR. 65043 Comuna/Oras/Municiniu-
Zalau

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor 
sunt obţinute din proiecţie in plan. 

Punct
început Sfârşit

Punct Lungime 
segment(m)

7
7 8
8 9
9 10

10 11
11 12
12 13
13 14
14 15 2,6
15 1 1,7

••• dis’«„b
centimetri.

de acîstliroT''"" cu poziţiile in vigoare din

prin care se''s\TnVd^reptîiriirrSeVr?iuPL^^ P'^blic a actelor juridice

sunt susceptibile de orice modificare, in condiţiile leS^ succesiunilor, iar informaţiile prezentate 
-a ac itat tariful de 0 RON, pentru ser/iciul de puWicitate imobiliară

?o/*S2T2ol5"'^“'
MARIA^W

cartea funciara originală, păstrată

cu codul nr. 211, 

Referent,
gistrator,
COZMA

S'-io-v
Data eliberării.

/./
lîJVr/^¥^T.rWrAv> ^P1

carafa ai st
(pata fa şi semnătura)

uocument care conţine date cu caracteF
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Plan de amplasament si delimitare a imobilnini
scara 1:250

, I

ANEXA 1.35
Nr. cadastral

Suprafaţa rnamirgito imobiluluia
71-----—-Adresa TtpffbllTlifi
Mun. Zalau, Cartierul Parii'^UdT SalajNr. Carte Funciara

nitatea Administrativ Teritorial.. 
— ZALAU - Intravilan

IA'

65016

650019

larcela Suprafaţa (mp]folosinţa1 MenţiuniCc 581
neimi irejmuit

Total:
581

. Date referitoare la construcţii 
l^on^truita la sol

403 ---------

Cod SuprafaţaDestinaţia
CI ___________Menţiuni

1. conslnill din caramida. In anul ian.Punct termic nr.

'Măsurată a imobilului B81 mp 
âct ° 5«1 mp

cu suprafaţa oonslmla desfagiinna . 403 mp403

O.C.P.I. SAl,A.I
EMBER tj] Atfisi^ecibri'''’

Confing dnVşPPitşree aniobilKQ

tfe^/o6,Q ^ oi© ii"

^ ecutant: 
Confirm Ai ttSuor la teren, 

ift cadastrale
^ SQ2ăfa^fiea din teren.iWM

.uracorecfi^dŞosfgj, 
si co lin baza de dateponden

■â

•es



MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa lUliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj
Fax:(40)260.661869 

e-mail: primaria@zalausj.ro
Telefon: (40)260.610550 
http.7/wvwv.zalausj .ro

ANEXA NR.4 la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ILUMINAT
PUBLIC

Municipiul Zalău SADP Zalău
Nr. / Nr. /

PROCES VERBAL

încheiat azi cu ocazia predării, respectiv primirii bunurilor de retur proprietatea publică a 
,, Municipiului Zalău către SADP Zalău în vederea punerii în aplicare a Contractului de Administrare a 

Serviciului Public de Iluminat Public în Municipiul Zalău, prin operatorul SADP Zalău.

PĂRŢILE
Municipiul Zalău cu sediul în Zalău, P-ţa I. Maniu nr.3, cod fiscal 4291786, telefon 0260-610550, reprezentat 
prin Primar-Ionel Ciunt şi Director Economic ec. Mariana Cuibuş, în calitate de beneficiar, predă în 
administrare
Şi
SADP Zalău cu sediul în Municipiul Zalău, b-dul M.Viteazul nr.68, telefon 0260-612837, reprezentat prin 
Marcel Adridan având funcţia de Director Executiv, ăn calitate de operator, preia în administrare

BUNURI DE RETUR proprietatea publică/ privată a Municipiului Zalău, identificate în Anexa nr.3 (Anexa 
3.1-Mijloace fixe şi Anexa nr.3.2 -Active fixe de natura obiectelor de inventar. Anexa 3.3-Bunuri conform 
Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea 
serviciului de iluminat public nr.10937/16.02.2018. Anexa 3.4- Clădire atelier PTl str. Păcii nr.8 şi Teren 
aferent Clădire Atelier PTl ) cu valoare totală de inventar de 9.646.683,57 Iei pe o perioadă nedeterminată, în 
vederea transmiterii acestora în baza Contractului de administrare a serviciului public de iluminat public în

i Municipiul Zalău.

'^Prezentul Proces verbal s-a încheiat în 2 exemplare originale unul pentru Primăria Municipiului Zalău şi unul 
pentru SADP Zalău, reprezentţnd document cu valoare juridică egală şi stă la baza înregistrărilor în evidenţele 
patrimoniale a părţilor document justificativ.

.

Municipiul Zalău 
Primar 

Ionel Ciunt

SADP Zalău 
Director Executiv 
Marcel Adridan

Direcţor Executiv 
Direcţia Patrimoniu 

Alexandru Pura

mailto:primaria@zalausj.ro

