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Contract pentru finantarea dezvoltarii retelei electrice de
distributie de interes public nr. 30/06.04.2017

Avand in vedere:
);> Ordinul ANRE nr. 75/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de

finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de
distributie a energiei electrice ("Ordinul nr. 75/2013");

);> Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

);> Serviciul Public Centrale Termice si Ad. Fond Locativa depus o cerere in sensul art.
6 din Ordinul nr. 75/2013, respectiv o cerere pentru dezvoltarea retelei electrice de
interes public pentru extinderea retelei electrice de distributie pentru Blocul de locuinte
pentru tineri, str. Musetelului, nr. 23, mun. Calarasi, jud. Calarasi, zona aflata in aria de
concesiune a E-Distributie Dobrogea SA precum si toata documentatia aferenta conform
prevederilor art. 7 din Ordinul nr. 75/2013;

);> Serviciul Public Centrale Termice si Ad. Fond Locativ cu sediul in localitatea
Calarasi, judetul/sectorul Calarasi, str. 1 decembrie 1918, nr. 1-2, parter, ap Flora,
telefon 0242314186, fax 0242314186, CIF nr. R014867658, cont nr. R080 TREZ 2012
1G43 1900 XXXX deschis la Trezoreria Calarasi, reprezentat(a) prin Gheorghe
Ciocirlan, având functia de Director, a transmis prin Adresa nr. 980 / 31.03.2017
angajamentul sau ferm privind participarea la finantarea lucrarilor de extindere de
retea electrica de distributie pentru Blocul de locuinte pentru tineri, str.
Musetelului, nr. 23, mun. Calarasi, jud. Calarasi;

);> Operatorul a informat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
(ANRE) despre participarea Serviciul Public Centrale Termice si Ad. Fond pentru
Blocul de locuinte pentru tineri, str. Musetelului, nr. 23, mun. Calarasi, jud. Calarasi
prin Adresa nr. 208321 /30.03.2017 conform art. 4 alin. (2) din Ordinul nr. 75/2013.

);> Serviciul Public Centrale Termice si Ad. Fond detine toate documentele si autorizatiile
si avizele necesare conform prevederilor Ordinului nr. 75/2013 si ale legislatia in vigoare
cu care acest act normativ se completeaza pentru dezvoltarea retelei electrice de interes
public pentru electrificarea localitatii Calarasi ori pentru extinderea retelei electrice de
distributie in zona Calarasi;

1. Partile contractante
Intre E-Distributie Dobrogea S.A. cu sediul in localitatea Constanta, judetul/sectorul
Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, telefon 0241.805999, fax 0372.875995, inregistrata la
Oficiul Registrului şi Comertului cu nr. J13/791/2002, CUI nr. R014500308, cont nr.
R062CITI0000000700086003 deschis la CITIBANK Constanta, reprezentata prin Federico
PANONE având functia de Director General, prin imputernicit Gabriela ULVOCZKI - Sef
Serviciul Managementul Racordarilor,.in calitate de Operator de distributie, denumit in
continuare Operator, .
şi:
Serviciul Public Centrate T~rmice si Ad. Fond Locativ cu sediul in localitatea Calarasi,
judetul/sectorul Calarasi, str. 1 decembrie 1918, nr. 1-2, parter, ap Flora, telefon 0242314186,
fax 02423141~6, CIF nr. R014867658, cont nr. R080 TREZ 2012 1G43 1900 XXXX deschis la
Trezoreria Calarasi, reprezentat(a) prin Gheorghe Ciocirlan, având functia de Director,

~ .denurnit in continuare Beneficiar,
- denumite in continuare in mod colectiv Parti, s-a convenit incheierea prezentului contract, cu

respectarea prevederilor de mai jos:
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2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului il constituie acordul partilor asupra aspectelor prevazute de art. 17 (1)
din Ordinul nr. 75/2013 cu privire la realizarea lucrarilor pentru extinderea retelei electrice pentru
Blocul de locuinte pentru tineri, str. Musetelului, nr. 23, mun. Calarasi, jud. Calarasi. Conform
studiului de fezabilitate nr. 24/2017 realizat de Operator (Anexa 1), lucrarile antementionate
constau in realizarea urmatoarelor elemente:

Pentru alimentarea cu energie electrica a Blocului de Tineret de pe str. Musetelului,
nr.23 mun. Calarasi se propune urmatoarea solutie:

In PCZ 3120 se va monta un tablou JT nou echipat cu un intreruptor 250A, din care se
va realiza un circuit in LES JT in lungime de 130m, cu cablu tip 3x150+95N mmp, pana la o
caseta stradala CS 1 proiectata.

Pentru buclare, in PCZ 3536 se va monta, de asemenea, un tablou JT nou echipat cu
un intreruptor 250A, din care se va realiza un circuit in LES JT in lungime de 200m, cu cablu
3x150+95N mmp, pana la o caseta stradala CS2 proiectata.

Casetele CS 1 si CS 2 vor fi buclate intre ele cu un cablu tip 3x150+95N mmp, in
lungime de 30m.

LES JT vor fi pozate pe domeniul public in canalizatie Enel tip A prin spatii verzi si
trotuare si tip B la subtraversarea aleilor carosabile iar la subtraversarea str. Macului se va
realiza foraj orizontal. Cablurile vor fi montate in tub de protectie tip pliabil cu <l:>125mm,
conform OS 4247.

Pentru alimentarea abonatilor, la limita de proprietate se vor monta doua FOCP pentru
15 abonati monofazati si 1 abonat trifazat. FOCP care vor fi alimentate din casetele stradala
(CS 1 si CS 2) printr-un bransament subteran in lungime de 30m fiecare, realizat cu cablu JT
3x150+95N mmp, pozat in canalizatie de tip A si montat in tub de protectie.
Descrierea lucrărilor:
Lucrari propuse:
- LES JT - 0,360 km
- bransament subteran JT - 0,060km

Lucrari pe tarif de racordare:
Pentru alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv vor realiza urmatoarele lucrari:

~ In PCZ 3120 se va monta un tablou JT OY 3009 montat pe stelaj metalic OS3055,
echipat cu un intreruptor 250A, conform OY 3101 si o placa de inchidere OY 3003. Alimentarea
TO JT se va realiza cu o coloana JT noua din intrerupatorul general de 630A cu cablu unipolar
Cu 1x150mmp, conform OC 4141.
Din bornele intreruptorului va pleca o LES JT in lungime de 130m, ce va alimenta o caseta
stradala CS 1 proiecta.
Caseta stradala va fi conforma cu OS 4522/2 si va fi echipata cu clema conform OS 4534.

~ In PCZ 3536 se va monta un tablou JT, conform OY 3009 montat pe stelaj metalic OS
3055, echipat cu un intreruptor 250A, conform OY 3101 si o placa de inchidere OY 3003.
Alimentarea TO JT se va realiza cu o coloana JT noua din intrerupatorul general de 630A, cu
cablu unipolar de Cu 1x150mmp, conform OC 4141.
Din bornele intreruptorulul,va pleca o LES JT in lungime de 200m, pana Icfo caseta stradala CS
2 proiectata. .
Casetele CS 1 si CS 2 vor fi buclate intre ele cu cablu tip 3x150+95N mmp, in lungime de 30m.
LES JT, vor avea o lunqime totala de 360m si vorfi realizate cu cablu JT tip 3x150+95N mmp,
conform OC 41~6,

-_POZ9tin canalizatie Enel tip A prin spatii verzi si trotuare si tip B la subtraversare carosabil si la
3"subtraversarea str. Macului se va realiza prin foraj orizontal dirijat.
-_Cablurile vor fi montate in tub de protectie cu <l:>=125mm,conform OS 4247.
Casetele CS 1 si CS 2 vor fi buclate intre ele cu cablu 3x150+95N mmp, in lungime de 30m.

~ Oin CS 1, CS 2 proiectate, se va realiza cate un bransament subteran in lungime de 30m
fiecare, realizat cu cablu JT tip 3x95+50N mmp, conform OC 4146, montat in tub de protectie cu
<l:>=125mm,conform OS 4247, ce va alimenta eate un FOCP 15M+1T.
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FDCP vor fi amplasate la parter, vor fi realizate din policarbonat armat cu fibra de sticla opac,
antivandalism si vor fi echipate cu:
- 15 intreruptoare automate diferentiale cu DPST monofazate 40A pentru apartamente
- 15 locuri pentru montare contoare electronice monofazate.
- 1 intreruptor automat diferential cu DPST trifazat 40A pentru utilitati comune
- 1 loc pentru montare contor ectronic trifazat.
Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, FDCP si casetele stradale proiectate
se vor lega la o priza de legare la pamant cu Rp s 4 O .

Alte precizari:
La realizarea lucrarii se vor respecta prevederile NTE 007/08/00 cu privire la distante, apropieri,
coexistenta cu alte instalatii. Lucrarile ascunse se vor realiza in prezenta dirigintelui de santier
din partea beneficiarului.
Casetele stradale proiectate si firidele de distributie si contorizare proiectate se vor amplasa
astfel incat sa nu fie blocat accesul la acestea.
Se va asigura un culoar unde se pot poza instalatiile electrice subterane proiectate.
In situatia in care traseul LES este paralel cu traseul conductelor de gaze si nu se poate
respecta distanta de 1,5 m la paralelism, se va adopta solutia intreruperii tuburilor din loc in loc
pentru a evita acumularile de gaze in acestea.
La realizarea lucrarii se va respecta Specificatia tehnica pentru executarea lucrarilor in
instalatiile de distributie MT-JT, Ghidul pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran
MT si JT - E-Distributie.
Executarea lucrarilor se va face in conformitate cu SR EN ISO 9001-2014

Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului:
Legaturile intre FDCP si tablourile de abonat privesc beneficiarul si trebuie executate cu coloane
electrice continue.
Aceste elemente vor purta in contract numele ("Reteaua"). Reteaua va avea ca punct de
delimitare bornele de iesire din contoarele de masurare a energiei electrice, montate in FDCP si
va fi consemnat in avizele tehnice de racordare obtinute individual si ca punct de racordare la
nivel tensiune O.4kV in TD JT al PCZ 3120.
2.2. Astfel prin prezentul contract, Partile stabilesc:

i. Conform art. 17 alin. 1 lit. a) din Ordinul nr. 75/2013, valoarea totala a investitiei aferente
Retelei (valoarea contractului) - astfel cum aceasta rezulta din studiul de fezabilitate nr.
24/2017, precum si sumele si calendarul de plata a contributiilor de cofinantare stabilite
in sarcina fiecareia dintre Parti, astfel cum aceste aspecte sunt detaliate in Anexa 2.

ii. Conform art. 17 alin. 1 lit. b) din Ordinul nr. 75/2013, calendarul de realizare a lucrarilor,
astfel cum acesta este detaliat in Anexa 3.

iii. Conform art. 17 alin. 1 lit. c) din Ordinul nr. 75/2013, componenta comisiei comune
Beneficiar- Operator mentionata in Anexa 4.

2.3. Prin prezentul contract Partile agreeaza si urmatoarele aspecte:
2.3.1.Avand in vedere prevederile art. 17 (1) lit. c), Partile agreeaza ca obtinerea
autorizatiei de construire pentru edificarea Retelei se va face de catre Beneficiar,.in
numele Operatorului _
2.3.2. Impartirea retelei Retelei ce se va edifica, intre Operator si Beneficiar, se va
stabili-cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de comisia comuna mentionata la
Anexa 4, care va avea strict atributiile si rolul prevazute de art. 17 (1) c) din Ordinul nr.
75/2013.
2.3.3. Partile din Retea, rezultate ca urmare a aplicarii articolului 2.3.2 din prezentul
contract vor intra in patrimoniul Operatorului, respectiv Beneficiarului cu respectarea
prevederilor legale in vigoare. Beneficiarul va asigura exercitarea de catre Operator a
tuturor drepturilor prevazute de legislatia in vigoare cu privire la drepturile de uz si
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servitute necesare pentru exploatarea intregii Retele, inclusiv a partii intrate in
patrimoniul Beneficiarului.
2.3.4. Beneficiarul va asigura constituirea in favoarea Operatorului a tuturor drepturile
reale pe amplasamentul pe care se va edifica Reteaua, in vederea respectarii
prevederilor Ordinului 75/2014, a prevederilor cadrului general aplicabil in materia
dezmembramintelor dreptului de proprietate publica si/sau privata, a prevederilor
privitoare la autorizarea executarii lucrarilor in constructii si a prevederilor privind cartea
funciara.
2.3.5. Partile agreeaza sa isi acorde suport reciproc in vederea cooperarii, prezentarii de
documente/informatii/realizarii de demersuri/proceduri ori de cate ori acest lucru va fi
necesar sau util in vederea aducerii la indeplinire· a prevederilor prezentului contract.si
nu vor tine culpabil cealalta Parte in masura in care vor fi respectate prevederile lega le.
2.3.6. In vederea executiei lucrarilor aferente Retelei, Partile vor realiza demersurile
necesâre pentru incheierea unui contract de executie pana la data 24.03.2018 cu
respectarea prevederilor legale aplicabile si pe baza autorizatiei de construire obtinute.
2.3.7 Incheierea contractului tripartit Operator, Beneficiar, Constructor se va face numai
dupa efectuarea in intregime a platilor contravalorii investitiei pe care trebuie sa o
suporte Beneficiarul. In cazul in care investitia este integral eficienta pentru Operator, se
va incheia un contract de executie. numai intre Operator si Constructor.
2.3.8 Urmarirea lucrarilor pentru realizarea Retelei se va face de catre Operator dupa
cadrul legal si procedural aplicat pentru investitiile proprii. Beneficiarul se obliga sa
semneze contractul tripartit de executie in calitate de Autoritate Locala (Confinantator),
sa participe la receptia la terminarea lucrarilor, la receptia la punerea in functiune, si se
obliga sa semneze procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesele
verbale de receptie la punerea in functiune.

3. Modificarea valorii contractului
3.1. Valoarea contractului se poate modifica, pe baza unor acte aditionale, daca este cazul, in
functie de valoarea contractului de executie ce se va incheia pentru realizarea Retelei, cu
respectarea prevederilor legale, fara a putea depasi valoarea stabilita prin studiul de fezabilitate
nr.24/2017.
3.2. In situatia incetarii prezentului contract inainte de realizarea completa a lucrarilor aferente
Retelei, suma ce se va restitui Beneficiarului se va stabili proportional cu contributiile efective ale
fiecareia dintre Parti, in baza situatiilor de lucrari de la momentul sistarii lucrarilor, dupa
decontarea lucrarilor efectiv realizate si a materialelor achizitionate de constructor pana la data
comunicarii sistarii, in limita sumelor achitate de Beneficiar.
4. Intrarea in vigoare a contractului.
Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele Parti, respectiv .
5. Documentele contractului
Documentele contractului sunt incluse in Anexa Sia prezentul contract.
6. Norme
Realizarea Retelei, in baza contractului, se va face cu respectarea normelor specifice de
dimensionare, executie şi functionare ale retelelor electrice, in conformitate cu legislatia
specifica. ,
7. Caracterul confidential al contractului/confldentialltate
7.1. O Parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terte Parti;
b) de a.utiliza informatiile şi documentele obtinute sau la care are acces in perioada de

derulare a contractului, in alt scop decât acela de a-şi indeplini obligatiile contractuale.
-3 - - 7.2. Dezvaluirea oricarei informati] fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va

face confidential şi se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.
7.3. O Parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract, dupa caz, daca:

a) informatia era cunoscuta Partii inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta Parte;
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b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte Parti pentru

asemenea dezvaluire;
c) Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

7.4. Prevederile de la punctul 7.1 raman valabile un numar de 5 ani dupa incetarea relatiilor
contractuale.
8. Forta majora
8.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Forta majora exonereaza Partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
8.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pâna la aparitia acesteia.
8.3 Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti,
complet, in decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind şi perioada in care urmarile ei
inceteaza, cu confirmarea autoritatii competente de la locul producerii evenimentului ce
constituie forta majora şi certificarea ei de catre Camera de Comert şi Industrie.
Partea care invoca forta majora va lua toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

~ Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator de
raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia partii care trebuia sa o comunice de a repara
pagubele cauzate partii contractante prin faptul necomunicarii.
8.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune - interese.
9. Incetarea contractului.
9.1. Contractul inceteaza de drept prin indeplinirea obiectului contractului, respectiv prin
indeplinirea obligatiilor de catre Parti sau, anticipat conform prevederilor mai jos enumerate.
9.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre Parti da
dreptul Partii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune - interese.
Partea lezata va solicita, in scris, celeilalte Parti, rezilierea contractului, cu cel putin 15 zile
inainte de data rezilierii contractului, fara a mai fi necesara realizarea formalitatii punerii in
intarziere.
9.3 Contractul se reziliaza de plin drept, fara nici o formalitate prealabila, inclusiv cu privire la
punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Beneficiarul nu
respecta obligatiile de participare la finantare conform prevederilor Anexei 2 in termen de 15 de
zile de la semnarea prezentului contract.
9.4. Contractul se reziliaza de drept, fara nici o formalitate prealabila, inclusiv cu privire la

,.........punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata si in situatia in care aprobarile de
amplasament sau de constructie a lucrarilor privind pentru extinderea retelei electrice pentru
Blocul de locuinte pentru tineri, str. Musetelului, nr. 23, mun. Calarasi, jud. Calarasi care
au stat la baza incheierii contractului sunt anulate de catre organele administratiei publice locale
sau alte organe abilitate ale statului (inclusiv instante de judecata), sau valabilitatea acestora
inceteaza oricand pe parcusul derularii contractului iar Beneficiarul nu a facut dovada obtinerii
unor noi documente valabila sau a prelungirii acestora.
9.6. Contractul inceteaza. de drept, fara a fi necesara efectuarea niciunei formalitati sau
interventia instantei de judecata, daca pana la termenul de 24.03.2018 prevazut de art. 2.3.6.
din prezentul contract nu s-a incheiat contractul de executie.
10. Solutionarea litigiilor ~

-- Partile vor realiza toate demersurile pentru rezolvarea amiabila pe calea medierii a oricaror
.. neintelegeri sau dispute care se pot ivi in legatura cu prezentul contract. Orice actiune actiune

litigipasa va fi inaintata spre solutionare instantelor competente dupa parcurgerea etapelor
specifice medierii, daca nici una dintre parti nu considera ca mai exista posiblitatea solutionarii
neintelegerii/disputei pe calea medierii.
11. Limba care guverneaza contractul.
Limba care guverneaza contractul este limba româna.
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12. Comunicari.
12.1.0rice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris; documentele scrise trebuie inregistrate atât in momentul transmiterii cât şi in
momentul primirii.
12.2. Comunicarile intre Parti se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
13. Legea aplicabila contractului.
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
14. Alte Clauze..
14.1. Prin semnarea prezentului contract, declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord ca
operatorul de distributie E-Distributie Dobrogea S.A., operator de date cu caracter personal nr.
28750 prelucreaza datele mele cu carater personal, inclusiv prelucrarea unor categorii specia le
de date cu caracter personal (de exemplu, dar fara a se limita la: CNP, seria si nr. actului de
identitate etc.), transmise in vederea racordarii la retea si distributiei energiei electrice si ca
acestea sunt colectate si prelucrate in limitele permise de Legea 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date. Totodata, prin semnarea prezentului contract declar ca sunt informat asupra drepturilor de
care dispun in baza acestei legi respectiv: (i) dreptul la informare, (ii) dreptul de acces la date,
(iii) dreptul de interventie, (iv) dreptul de, opozitie, (v) dreptul de a nu fi supus unor decizii·
individuale automate, precum si (vi) dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricarui
drept garantat care mi-a fost incalcat. Informatii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor
cu caracter personal regasiti pe site-ul www.eneldistributie.ro. In cazul in care, din motive
obiective nu puteti accesa site-ul mentionat anterior, informatiile suplimentare pot fi solicitate prin
transmiterea unei cereri scrise, semnate si datate catre dataprotection.ro@enel.com sau la
adresa de corespondenta a E-Distributie Dobrogea S.A. mentionata in preambulul
contractului. In cerere trebuie sa mentionati si adresa de corespondenta si/sau adresa de posta
electronica la care doriti sa primiti aceste informatii.
15. Dispozitii finale
15.1 Orice schimbare privind numele uneia din Partile semnatare, a adresei, a contului
bancar, a numarului de telefon sau de fax etc, se va comunica in scris celeilalte Parti, in termen
de cel mult 5 zile de la data survenirii modificarii.
15.2. Toate modificarile intervenite in contractul pentru finantarea dezvoltarii retelei electrice
de distributie de interes public se vor face numai prin act aditional, semnat de ambele parti.
Prezentul contract s-a incheiat astazi in 2 ( doua) exemplare, deopotriva originale,
din care unul la Beneficiar şi unul la Operator.

E-Distributie Dobrogea S.A. Serviciul Public Centrale Termic~1si Administrare
Fond Locati I

Director
Gheorghe Cio

Sef Serviciul Managementul Racordarilor
Gabriela ULVOCZKI

Intocmit
Mariana Dragnea

6



F72 Rev 3/P-05-12

ANEXA Nr. 1
Studiul de fezabilitate

ANEXA NR. 2

SUMELE SI CALENDARUL DE PLATA A CONTRIBUTIILOR DE COFINANTARE

1. Valoarea totala a investitiei (Itotal)necesare realizarii Retelei pentru extinderea retelei
electrice pentru Blocul de locuinte pentru tineri, str. Musetelului, nr. 23, mun.
Calarasi, jud. Calarasi este 156.912,46 lei, din care TVA 25.053,25 lei suma stabilita in
baza studiului de fezabilitate nr. 24/2017, document intocmit conform prevederilor
Sectiunii a 2-a din Ordinul nr. 75/2013.

2. Avand in vedere prevederile studiului de fezabilitate nr. 24/2017 si Adresa nr. 980 /
31.03.2017 prin care Beneficiarul a transmis angajamentul sau ferm privind participarea
la finantarea investitiei necesarea realizarii Retelei, Partile agreeaza urmatorul:

a. Operatorul participa la finantarea investitiei aferente Retelei cu valoarea
investitiei (lef)reprezentand suma de 53.740,86 lei din care TVA 8.580,47 lei din
valoarea totala a investitiei (ltotal);

b. Operatorul asigura bugetul pentru plata acestor sume, pana la 15.06.2017 nu mai
tarziu de data la care beneficiarul se obliga sa asigure plata sumei de
coparticipare la finantarea investitiei,

c. Beneficiarul participa la finantarea investitiei aferente Retelei cu valoarea
diferentei Itotal-lef,reprezentand suma de 103.171,60 lei din care TVA 16.472,78
lei.
Beneficiarul asigura plata acestor sume pana la 15.06.2017.

Pentru mai multa claritate, sumele sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Total investitie (Itotal) Valoarea investitiei Valoare investitiei suportata
Coloana 1 suportata de Operator lef de Beneficiar (Itotal"lef)

Coloana 2 Coloana 3
_. .__ . ____ (Col. 1-CoI.2)

- -
156.912,46 lei; 53.740,86 lei din care TVA 103.171,60 lei din care TVA
din care TVA 8.58D,47 lei 16.472,78 lei
25.053,25 lei
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