ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractului de asociere a comunei Mînăstirea cu comunele Chirnogi,
Spanțov și Lehliu Sat, a contractului de consultanță în domeniul bursier și a caietului de
sarcini pentru achiziționarea de energie electrica în calitate de consumator eligibil
Consiliul Local al comunei Minastirea, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2016,
Avand in vedere:


Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, modificata si completata, coroborata cu Legea nr.
123/2012 a energiei electrice si a gazelor natural;



Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata;



Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;



HGR nr. 6282007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si de gaze
naturale;



Ordinul 88/2009 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea furnizorului de energie
electrica, modificat si completat;



Ordinul 38/2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de
reglementare in DomeniulEnergiei nr. 10/2009 privind aprobarea tarifelor specific pentru
serviciul de distributie a energiei electrice prestart de furnizorii principali de distributie;



Ordinul 4/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de
furnizorii de ultima instanta consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de
eligibilitate, altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a
preturilor pentru energia reactiva;



Regulamentul Bursei Romane de Marfuri privind organizarea si functionarea pietei de
disponibil si ale procedurii de tranzactionare a energiei electrice;



Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;



Raportul de specialitate nr. 4180/24.08.2016, al compartimentului contabilitate din cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea ;



Prevederile Legii 52/2003 privind tansparenta decizionala in administratia publica;



Prevederile art.36, alin. 2,lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;
In temeiul art. 45din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,

modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă

contractul cadru de asociere a

comunei Mînăstirea cu comunele:

Spanțov, Lehliu Sat și Chirnogi, în vederea intrării în procedura de “Negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare” pentru atribuirea contractului de furnizare energie
electrică, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se împuternicește Primarul comunei Mînăstirea să semneze contractul și să
reprezinte comuna în această asociere.
Art. 3. Se aprobă contractul de consultanță în domeniul bursier, asa cum este prevăzut in
Anexa nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre și se împuternicește Primarul comunei
Mînăstirea pentru semnarea acestuia.
Art. 4. Se aprobă caietul de sarcini pentru achiziționare de energie electrică în calitate de
consumator eligibil, precum și Ordinul inițiator și contractul cadru pentru vânzarea cumpărarea de
energie electrică al clienților eligibili, așa cum rezultă din Anexa nr. 3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se desemnează domnul Irinel Roman, primarul comunei Chirnogi, în calitate de
Președinte al Asocierii Bursiere și reprezentant în ringul bursier.
Art. 6. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Căpraru Valerică

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 74
Data : 31.08.2016
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 12 voturi “pentru”, din 12 consilieri prezenți și 15 în funcție

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 74/31.08.2016

CONTRACT DE ASOCIERE BURSIERA

CAPITOLUL I
PARTILE
Acest CONTRACT se incheie la data de ....................., intre:
Comuna Chirnogi, instituţie publică înfiinţată în conformitate cu legislaţia din România, Cod fiscal
3966303, cu sediul social în jud. Calarasi, Comuna Chirnogi, str. Viilor nr. 15, telefon
0242524276, Cod IBAN RO86 TREZ 2022 4510 220X XXXX deschis la Trezoreria Oltenita, legal
reprezentata prin dl. Irinel ROMAN, identificat prin CI seria KN nr 399169 şi CNP
1680804511673, în calitate de Primar,
si
Comuna Mînăstirea, instituţie publică înfiinţată în conformitate cu legislaţia din România, Cod
fiscal 3796853, cu sediul social în jud. Călărasi, Comuna Mînăstirea, telefon 0242 520 018, Cod
IBAN RO86 TREZ 2022 4510 220X XXXX deschis la Trezoreria Oltenita, legal reprezentata prin
dl. Marian IANCU, identificat prin CI seria KL nr 191999 şi CNP 1670928511697, în calitate de
Primar,
si
Comuna Spantov, instituţie publică înfiinţată în conformitate cu legislaţia din România, Cod fiscal
4293957, cu sediul social în jud. Calarasi, Comuna Spantov, str. Calarasi nr. 84, telefon
0242522148, Cod IBAN RO86 TREZ 2022 4510 220X XXXX deschis la Trezoreria Oltenita, legal
reprezentata prin dl. Niki GHEORGHESCU, identificat prin CI seria KL nr 243607 şi CNP
1610919037815, în calitate de Primar,
si
Comuna Lehliu Sat, instituţie publică înfiinţată în conformitate cu legislaţia din România, Cod
fiscal 3796748, cu sediul social în jud. Calarasi, Comuna Lehliu Sat, str………………… nr. ……,
telefon 0242645165, Cod IBAN RO… TREZ ……. ……… …….. …….. deschis la Trezoreria
……………., legal reprezentata prin dl. Ionut STAN, identificat prin CI seria ….. nr ……..…………
şi CNP ……..…………………….., în calitate de Primar,
CAPITOLUL II
OBIECTUL ASOCIERII
Cei 4 (patru) asociaţi sunt de acord să se asocieze pentru realizarea următorului obiectiv:
reducerea preţului pe kWh la energie electrică.

CAPITOLUL III
CONDUCEREA
Asociatul împuternicit de toţi ceilalţi asociaţi pentru reprezentarea lor în ringul bursier este
Comuna Chirnogi, reprezentată legal prin dl. Irinel ROMAN în calitate de Primar
Atribuţiunile reprezentantului sunt următoarele:
-acceptarea/respingerea noului preţ pe kWh la energie electrică
-semnarea raportului de tranzacţionare
-semnarea contractului de bursă

CAPITOLUL IV
DURATA ASOCIERII
Asocierea începe la data semnarii acestui CONTRACT şi se va încheia la semnarea raportului de
tranzacţionare în urma licitaţiei şi a contractului de bursă (care este premergător contractului cu
caştigătorul licitaţiei pentru furnizare energie electrică). Contractul de asociere poate fi prelungit
cu acordul tuturor parţilor.
CAPITOLUL V
CONTRIBUTIILE ASOCIATILOR
La data încheierii acestui CONTRACT, asociaţii nu vor contribui cu sume de bani pentru
realizarea scopului asocierii enunţată în prezentul contract.
Agentul de bursă desemnat pentru această procedură este Electrocynic Grup S.R.L., acesta
având semnate cu fiecare asociat în parte contract individual de prestări bursiere precum şi
comisionul acestuia.
Asociaţii trebuie să pună la dispoziţia agentului de bursă Electrocynic Grup S.R.L. toate actele,
documentele şi facturile necesare pentru întocmirea caietului de sarcini.
Asociaţii trebuie să semneze individual contractele individuale de bursă pentru membru afiliat şi
să pună la dispoziţia ordonatorului de piaţă (BRM) toate actele necesare pentru îndeplinirea
statutului de membru afiliat.
Toţi asociaţii sunt obligaţi să semneze noul contract de furnizare de energie electrică cu
câştigătorul licitaţiei, în cazul în care unul din asociaţi nu semnează contractul de furnizare de
energie electrică cu câştigătorul licitaţiei din alte motive decât cele cu care a fost de acord în
caietul de sarcini trebuie să plătească despăgubiri (sunt stabilite la data producerii incidentului în
baza rapoartelor de analiză şi evaluare a prejudiciilor create) către Electrocynic Grup S.R.L.
pentru munca prestată, câştigătorului licitaţiei precum şi ordonatorului de piaţă (Bursa Română
de Mărfuri).
CAPITOLUL VI
TRANSFERUL
A. Nici un asociat nu poate, fără a avea acordul în scris al celorlalţi asociaţi, să vândă, transfere,
doneze sau să atribuie partea lui sau a celorlalţi din asociere. Orice încercare de a transfera
partea unui asociat din asociere va fi nulă.
B. În cazul în care toţi asociaţii sunt de acord cu transferul către o terta persoană a părţii unuia
dintre ei, această terţă persoană trebuie să-ţi asume în scris, toate obligaţiile pe care autorul le
are în baza prezentului CONTRACT.

CAPITOLUL VII
ÎNCETAREA ASOCIERII
Prezentul contract de asociere poate înceta înainte de ajungerea la termen din urmatoarele
cauze:
A.Un asociat incalcă o prevedere esenţială a acestui CONTRACT.
B.În termen de 12 luni de la constituire, asocierea nu şi-a realizat scopul stabilit prin contract. La
încetarea contractului, toţi asociaţii sau numai unul pot să liciteze sau să achizitioneze toate
activele asocierii.

CAPITOLUL VIII
NOTIFICARI
Orice notificare pe care un asociat o face celorlalţi asociaţi trebuie să fie în scris şi să se
înmâneze personal la adresele menţionate mai sus, precum şi agentului bursier.
CAPITOLUL IX
FORMA FINALĂ A CONTRACTULUI
Modificarea acestui CONTRACT poate fi făcuta numai în scris prin acordul toturor părţilor.
Prezentul CONTRACT, cu modificarile şi anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlatură
oricealtă înţelegere anterioară sau ulterioară.
Prezentul CONTRACT a fost încheiat astăzi ....................., in 6 (sase) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte, unul pentru agentul bursier şi unul pentru ordonatorul de piaţă (Bursa
Română de Mărfuri).
Numele asociaţilor, numele reprezentanţilor legali, semnătura şi ştampila:
Comuna Chirnogi

Comuna Minastirea

Irinel ROMAN,
Primar

Marian IANCU,
Primar

Comuna Spantov
Niki GHEORGHESCU
Primar

Comuna Lehliu Sat
Ionut STAN
Primar

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Căpraru Valerică

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 74/31.08.2016

CONTRACT DE CONSULTANTA IN
DOMENIUL BURSIER
Nr. E158 din 10/08/2016
Între:
S.C. Electrocynic Brokeraj S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 82,
Bloc C16, Sc. E, Ap. 264, Inregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/398/14.01.2016 C.U.I
35415760 cont nr. RO43 INGB 0000 9999 0552 5839 deschis la ING BANK sau RO68 TREZ
7065 069X XX01 4380 deschis la Trezoreria sector 6, legal reprezentată prin dl. Octavian-Marius
STANCIU, identificat prin CI seria RX nr. 813889 si CNP 1841105460014, în calitate de
Administrator, denumită în continuare Agentul
şi
Comuna Mînăstirea, instituţie publică înfiinţată în conformitate cu legislaţia din România, Cod
fiscal 3796853, cu sediul social în jud. Călărasi, Comuna Mînăstirea, telefon 0242 520 018, Cod
IBAN RO86 TREZ 2022 4510 220X XXXX deschis la Trezoreria Oltenita, legal reprezentata prin
dl. Marian IANCU, identificat prin CI seria KL nr 191999 şi CNP 1670928511697, în calitate de
Primar, denumită în continuare “Clientul”,
Clientul şi Agentul pot fi denumiţi în mod colectiv „Părţile” sau individual „Partea”.
PREAMBUL
ÎNTRUCÂT, Agentul este un prestator cu activitate în domeniul serviciilor de tranzacţionare
bursieră pe piaţa din România, precum si negocieri directe cu Furnizorii;
PRIN URMARE, luând în considerare promisiunile reciproce, angajamentele şi condiţiile stabilite
mai jos, Părţile convin prin prezentul Contract după cum urmează:
Articolul 1
1.1

Clientul împuterniceşte Agentul să promoveze şi să negocieze cu Furnizorii preţul la
energie electrică („Marfă”) şi să utilizeze serviciile de tranzactionare de pe piata din
România („Serviciile”); cum ar fi: OPCOM (Operatorul Pietei de Energie din Romania),
BRM (Bursa Romana de Marfuri), SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice); potrivit
termenilor şi condiţiilor acestui Contract.

Articolul 2
2.1

2.2
2.3

Obiectul Contractului

Termeni de plata

În schimbul promovării, negocierii şi intocmirii documentaţiei necesare Serviciilor potrivit
Contractului, Clientul va plăti Agentului un pret net de 16.000 lei pentru fiecare tranzacţie
încheiată de către Client, din reducerea obţinută în urma licitaţiei sau negocierea directă
din cumulul facturilor pe ultimul an al mărfii respective. Pentru evitarea oricăror dubii, plata
va fi efectuata către Agent în baza facturilor emise de acesta insotite de Rapoartul de
tranzacţionare sau contractul semnat cu noul furnizor.
În ceea ce priveşte plata datorată pentru comercializarea Serviciilor, Agentul confirmă prin
prezentul Contract că va fi plătit de Client numai în legătură cu Serviciile prestate.
Clientul nu va plăti dacă se constată încălcări ale prevederilor acestui Contract.

Articolul 3
3.1
3.2

Durata Contractului

Acest Contract este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data intrării în vigoare, dacă
nu încetează înainte de termen, potrivit termenilor şi condiţiilor din Contract.
După expirarea termenului de valabilitate al acestui contract, părţile pot negocia, în funcţie
de rezultatele obţinute de Agent, prelungirea contractului.

Articolul 4

Termenii privind executarea Contractului

Agentul este împuternicit prin prezentul Contract să promoveze şi să negocieze direct cu
Furnizorii, dar și posibilitatea ca aceştia să utilizeze serviciile de tranzactionare de pe piața
din Romania cum ar fi: BRM, SEAP, OPCOM si altii.
4.2
Agentul va informa Furnizorii în legătură cu calitatea sa de agent ori de cate ori
promovează şi negociază cu potenţialii acestia Serviciile. Agentul va respecta toate
instrucţiunile Clientului în legătură cu promovarea şi negocierea condiţiilor de utilizare a
Serviciilor.
4.3
În cazul în care Agentul va constata, la primirea documentaţiei, că nu sunt puse la
dispozitie acte sau date care impiedica activitatea Agentului, Agentul are dreptul de a
retrage Clientului drepturile dobândite prin semnarea contractului.
4.4
În cazul în care se dovedeşte că Clientul a cunoscut la data lansării unui ordin de
cumpărare sau vânzare faptul că se află în incapacitate de plată, şi cu toate acestea a
decis să încheie contractul de bursă, Clientul va fi unic răspunzător pentru daunele
produse Agentului si tertilor (SEAP, BRM, OPCOM si altii).
4.5
Agentul se angajează în mod irevocabil să respecte toate instrucţiunile/regulamnetele
primite de la Client privind termenii şi condiţiile în care Agentul trebuie să îşi execute
mandatul acordat prin acest Contract. Orice abatere a Agentului de la aceste instrucţiuni
vor îndreptăţi Clientul să nu plătească Agentului privind operaţiunea respectivă.
4.6
Agentul va informa Clientul cu privire la faptul că toate reclamaţiile privind utilizarea
Serviciului trebuie adresate direct către operatorul de tranzactionare de piata. Cu toate
acestea, în cazul în care Agentul primeşte astfel de reclamaţii de la Furnizori, Agentul va
notifica prin fax sau mail operatorul de piată, cel mai târziu în cursul următoarei zile
lucrătoare.
4.7
Având în vedere calitatea sa de împuternicit al Clientului, Agentul se obligă:
- să acţioneze numai pe baza instrucţiunilor/regulamentelor primite de la Client;
şi
- să nu folosească datele Clientului pentru alte scopuri decât cel pentru care au fost
culese.
4.8 Agentul se obligă să nu dezvăluie terţilor şi să nu utilizeze, în mod direct sau indirect, în
nume propriu sau în scopuri care nu au fost convenite prin contract, secretele comerciale,
informaţiile, procedurile, conţinutul materialelor şi/sau al procedurilor, studiilor sau
tranzacţiile sau datele cu caracter personal ale clienţilor de care a luat cunoştinţă cu ocazia
executării prezentului contract.
4.9
Obligaţia de confidenţialitate va fi valabilă de la data semnării prezentului Contract şi
încetează prin acordul expres al Clientului sau la data la care informaţiile au devenit
publice prin alte căi.
4.10 Clientul se angajează să-i asigure Agentului exclusivitatea prestatiilor asupra cărora s-au
convenit prin prezentul contract.
4.1

Articolul 5
5.1.

5.2.

Agentul nu va folosi şi nu va permite folosirea de către nici o persoană aflată sub controlul
său a niciunui brevet şi marcă sau denumire care aparţine Clientului, fie că este
înregistrată ca atare sau nu („Mărcile”), precum şi a niciunui drept de proprietate
industrială sau intelectuală care aparţine Clientului, fără aprobarea prealabilă a Clientului.
În toate cazurile, Agentul va utiliza Mărcile şi alte drepturi de proprietate intelectuală care
aparţin Clientului exclusiv în conformitate cu termenii şi condiţiile din Contract.
Agentul nu poate folosi Mărcile sau vreun element al acestora, într-o manieră care poate
conduce la afectarea în mod negativ a imaginii acestora precum şi la denaturarea,
deprecierea sau pierderea identităţii acestora.

Articolul 6
6.1

6.2

9.2
9.3

9.4

9.5

Legea aplicabila. Litigii

Acest Contract va fi interpretat în conformitate cu legislaţia din România. Părţile vor
încerca soluţionarea oricăror litigii care fac obiectul acestui Contract pe cale amiabilă, prin
acord mutual. Orice dispute care nu pot fi soluţionate astfel, vor fi deferite instanţelor
judecătoreşti competente din România/Bucureşti.

Articolul 9
9.1

Încetarea Contractului

Contractul inceteaza numai in cazul in care nu se respecta clauzele contractuale.

Articolul 8
8.1

Răspunderea Părţilor

Agentul este răspunzător faţă de Client în legătură cu orice acţiuni sau omisiuni, cauzate
din culpa sau neglijenţa Agentului care ar putea dăuna intereselor Clientului şi va
despăgubi Clientul.
În cazul în care Clientul nu respectă plata comisioanelor către Agent, Clientul va fi obligat
să plătească penalităţi de 0,10% pe zi.

Articolul 7
7.1

Drepturi de proprietate intelectuala si industriala

Alte Clauze

Integralitatea Contractului. Acest Contract conţine întregul angajament dintre Părţi cu
privire la tranzacţiile care fac obiectul acestui Contract.
Cesionare. Niciuna dintre Părţi nu poate cesiona drepturile şi obligaţiile ce îi revin potrivit
Contractului, fără acordul prealabil scris al celeilalte Părţi.
Neacordarea de drepturi terţilor. Niciuna dintre prevederile exprese sau implicite ale
acestui Contract nu are în vedere acordarea de drepturi sau despăgubiri de orice natură în
baza sau ca urmare a acestui Contract, altor persoane decât Părţile la Contract şi
succesorilor şi reprezentanţilor acestora.
Exclusivitatea lucrării. După semnarea contractelor cu agentul şi începerea procedurilor,
dacă clientul se va retrage din diverse motive, ulterior acceptând un alt pret faţă de cel
acceptat în ringul bursier, de la unul din furnizorii de energie pe piata liberă, acesta
(clientul) plăteste agentului conform art. 2 din prezentul contract.
Autonomie. Orice prevedere a acestui Contract care este interzisă sau lipsită de
aplicabilitate din orice motiv, va fi lipsită de aplicabilitate în limitele respectivei interziceri
sau neaplicabilităţi, fără a invalida prevederile rămase. Prevederea astfel înlăturată din
Contract, va fi înlocuită cu una similară care să realizeze intenţia părţilor într-o măsură cât
mai

9.6

9.7

9.8

apropiată de cea înlăturată, conform deciziei instanţei judecătoreşti competente, în limitele
admise de lege.
Renunţare. Renunţarea la orice drepturi potrivit acestui Contract va produce efecte numai
dacă este făcută în scris şi semnată de către Partea împotriva căreia se are în vedere
aplicarea acestei renunţări. Neexercitarea sau întârzierea din partea oricărei Părţi de a
exercita orice drept, împuternicire sau despăgubire în baza acestui Contract nu va
reprezenta o renunţare la orice astfel de drept, împuternicire sau despăgubire şi/sau nu va
prejudicia orice astfel de drepturi ale Părţii respective.
Modificări. Daca nu se specifică altfel în Contract, orice modificare adusă acestuia trebuie
făcută în scris şi semnată de ambele Părţi, în caz contrar modificarea devine nulă şi
neavenită.
Limba. Exemplarele. Acest Contract a fost semnat în 2 (două) exemplare originale în
limba română, câte unul pentru fiecare parte si contine 4 (patru) pagini.

Electrocynic Grup SRL
Octavian STANCIU

Comuna Minastirea
Marian IANCU

Administrator

Primar

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Căpraru Valerică

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 74/31.08.2016

COMUNA MANASTIREA, JUD. CALARASI
Marian IANCU – Primar Comuna Manastirea

CAIET DE SARCINI
pentru achiziţionare de energie electrică în calitate de consumator eligibil
Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie achiziţionarea de energie electrică în
calitate de consumator eligibil la locurile de consum aparţinând Comunei Manastirea şi anume:
COMUNA MANASTIREA:

Denumire loc consum
Loc de consum: Cladire Primărie nr.1 –
RO002E220691949
Loc de consum: Cladire Primarie nr.2 –
RO002E220691635
Loc de consum: Dispensar Coconi –
RO002E220691646
Loc de consum: Iluminat public Coconi PA5 –
RO002E220692041
Loc de consum: Iluminat public Coconi PA6 –
RO002E220692030
Loc de consum: Iluminat public Coconi PA7 –
RO002E220700108
Loc de consum: Pompa de apa Coconi –
RO002E221212411
Loc de consum: Camin cultural Manastirea –
RO002E220691668
Loc de consum: Iluminat public Manastirea PA1 –
RO002E220691657
Loc de consum: Iluminat public Manastirea PA2 –
RO002E2211257397
Loc de consum: Iluminat public Manastirea PA3 –
RO002E221258118
Loc de consum: Iluminat public Manastirea PA4 –
RO002E220700153
Loc de consum: Pompa de apa Manastirea –
RO002E220691804
Loc de consum: Stadion communal –
RO002E221242076
Loc de consum: Camin cultural Sultana –
RO002E220732596
Loc de consum: Iluminat public Sultana PA8 –
RO002E221258107

POD

Total consum estimat a fi
consumat în perioada
01.11.2016÷30.04.2018 (MWh)
16,104

POD

7,138

POD

3,111

POD

29,892

POD

22,937

POD

34,242

POD

33,112

POD

28,537

POD

41,536

POD

68,459

POD

23,839

POD

26,119

POD

155,313

POD

12,005

POD

0

POD

38,196

Loc de consum: Iluminat public Sultana PA9 – POD
RO002E220691950
Loc de consum: Hala comercializare peste – POD
RO002E221351336
Loc de consum: Pompa de apa Sultana – POD
RO002E220700186
Loc de consum: Sistem canalizare – POD
RO002E221348062
Loc de consum: Statie pompare Manastirea – POD
RO002E221350650
Loc de consum: Grădinită Sultana – POD
RO002E220691714
Loc
de
consum:
Scoala
Sultana
–
POD
RO002E220691703
Loc de consum: Gradinita Manastirea – POD
RO002E220691893
Loc de consum: Scoala Manastirea (corp A+corp B) –
POD RO002E220691815
Loc
de
consum:
Scoală
Coconi
–
POD
RO002E220691680

TOTAL estimate 18 luni:

41,573
19,110
55,133
0,047
0
3,291
2,401
3,420
14,433
1,858

681,806

TOTAL CONSUM ESTIMAT COMUNA MANASTIREA: 681,806 MWh, furnizare la JT.
SPECIFICAŢIA TEHNICĂ PENTRU FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE PENTRU
Consiliu Local al Comunei Manastirea
1. Tensiunea de alimentare este de 380 V.
2. Consumul de energie electrică activă estimat pentru perioada noiembrie 2016 – aprilie 2018
este prezentat defalcat pe luni, conform Anexei 1 la prezentul Caiet de sarcini.
3. Furnizorul de energie electrică va încheia contractele aferente serviciilor de sistem, transport,
distribuţie, decontare piaţa angro de energie electrică, precum şi pentru energia de echilibrare,
incluzând în preţul total de furnizare şi contravaloarea acestor servicii.
4. Furnizorul va prezenta structura preţului total de furnizare aferent energiei electrice active,
detaliat, după cum urmează:
- preţ total de furnizare - PF din care:
- preţ propriu de furnizare al vânzătorului (fără tariful zonal aferent serviciului de transport pentru
introducerea de energie electrică în reţea – TG) – PPF.
Preţul propriu de furnizare va fi ferm şi nemodificabil pe toată perioada de derulare a
contractului. Preţul propriu de furnizare nu va include contravaloarea certificatelor verzi
aferente şi nici contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.
Atât contravaloarea certificatelor verzi aferente, cât şi contravaloarea contribuţiei pentru
cogenerarea de înaltă eficienţă vor fi prezentate defalcat în Ordinul de sens contrar.
- tarife reglementate ANRE – TR, din care:
- tariful zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea –
TG
- tarif zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea - TL;
- tarif pentru serviciile de sistem - TSS;
- tarif pentru decontarea pe piaţa angro de energie electrică - TOPCOM;

- tarif pentru serviciul de distribuţie JT Dobrogea – TD.
Modificarea tarifelor reglementate incluse în preţul total de furnizare se face numai prin
ordine emise de ANRE în acest sens.
5. Furnizorul este parte responsabilă cu echilibrarea pentru energia furnizată sau a delegat
responsabilitatea echilibrării către o PRE, în conformitate cu prevederile Codului Comercial al
Pieţei Angro de Energie Electrică.
Contravaloarea dezechilibrelor orare va fi suportată de către furnizor în cadrul PRE din
care acesta face parte.
6. Energia electrică reactivă inductivă/capacitivă se plăteşte conform prevederilor legale în
vigoare la data facturării. La data licitaţiei se aplică prevederile Ordinului ANRE nr. 35/2005
pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată al
acesteia.
Modificarea tarifului pentru energia reactivă se poate face numai prin ordine emise de
ANRE.
7. Energia electrică furnizată trebuie să îndeplinească atât cerinţele standardului de performanţă
pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cât şi cele ale standardului de performanţă
pentru serviciul de furnizare a energiei electrice în vigoare.
8. Contravaloarea contoarelor cu decontare orară şi înlocuirea acestora vor fi suportate
integral de către Operatorul de Reţea, pe cheltuiala sa, în conformitate cu art. 12 (2),
SECŢIUNEA a 2- a - CONDIŢII SPECIALE PRIVIND MĂSURAREA, din Ordinul ANRE nr.
88/2009.
VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea contractului se determină ca produs între cantitatea prognozată a energiei electrice
active şi preţul total de furnizare (PF) al ofertei câştigătoare, la care se adaugă contravaloarea
energiei reactive inductive/capacitive consumate, contravaloarea certificatelor verzi aferente şi
nici contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi acciza aferentă energiei
active utilizata în scop comercial, stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.
Acciza aferentă energiei active utilizată în scop comercial se ajustează conform modificărilor
stabilite prin acte normative.
MODIFICAREA PREŢULUI SAU A CONDIŢIILOR DE DERULARE
Orice modificare de preţ sau a condiţiilor de derulare a contractului se face pe bază de act
adiţional, în condiţiile legii.
DERULAREA CONTRACTULUI
Furnizarea energiei electrice se va face în conformitate cu prevederile contractului de furnizare
pentru consumatori eligibili, ce se va încheia cu câştigătorul licitaţiei.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Căpraru Valerică
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

