ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ -SEV ERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

TOPLEŢ

HOT ĂRÂREA NR. 16
DIN DATA DE 25.04.2018
Privind modificarea bugetului local al Comunei Toplet, pe anul 2018

Consiliul Local al Comunei

Top l eţ,

Întrunit În şed i n ţa ordinară, din data de 25.04.20 18;

Având În vedere :

Expunerea de motive la proiectul de h o tărâre privind aprobarea m odificăr ii bugetului local al
Com unei Topleţ, pe anul 2018, a primarului Haşcă Ilie;
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Topleţ;
Hotărârea Consi liului Local al Comunei Toplet cu nr. 2/15.02.20 18 privind aprobarea bugetului
local al Comunei Toplel, pe anul 20 18;
Prevederile legii nr. 212018, a bugetului de stat pe anul 20 18;
Dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind ac hi zi ţiile publice, cu modificArile şi com pletările ulterioare;
Prevederile Leg ii nr. 27312006 privind finanţele publice locale, cu modi ficări l e şi completArile
ulterioare;
In temeiul art.36 alin. (2), lit.b) şi ar!. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001 privind
adm in istraţia publică locală, repu blicată, cu modificările şi comp letăril e ulterioare;
HOTĂRĂşTE

Art.l- Veniturile bugetului propriu al Comunei Toplet pe anul 2018. se suplimenteazA cu
suma de 46.02 mii lei. dupA cum urmeazA:
1. La cap.43.31.00, Sume alocate din bugetul AFIR , pentru sustinerea proiectelor din PNDR 20142020, se suplimenteazA trim. II 2018 cu credite bugetare in sumA de 7,57 mii lei.
2. La cap. 48.04.01, Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent, se suplimenteazA
trim. Il 2018 cu credite bugetare in sumA de 38,45 mii lei.
Art.lI- Cheltuielile bugetului propriu al Comunei Toplet. pe anul 2018. se suplimenteazA cu
suma de 46.02 mii lei. după cum urmeazA:
1. La cap. 51.02.58. alin. 04.01, Finantare nationali programe din FEADR, se suplimenteazi
trim. II 2018 cu credite bugetare in sumi de 3,95 mii lei şi alin.04.02, Finantare externA
nerambursabiHi, se suplimenteazA trim. II 2018 cu credite bugetare in sumi de 20,06 mii lei.
2. La cap. 67.02.S8. alin. 04.01, Finantare nationali programe din FEADR, se suplimenteazA
trim. II 2018 cu credite bugetare in suml de 3,62 mii lei şi alin.04.02, Finantare externi
nerambursabili, se suplimenteazA trim.1I 2018 cu credite bugetare in sumA de 18,39 mii lei.
Art. III- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâr i se Încredintează Primarul Comunei

Toplet şi compartimentul financiar contabi l al Com unei Toplet.
Art. IV -Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Toplet, serviciulu i contabi litate din cadrul
Primăr i e i Comunei Toplet, Institutiei Prefectului judetului Caraş-Severin , Direcţiei Generale a
finanţe l or Publice Caraş- Severin.
Contrasemnează

de şedinţă
ERIMESCU ILIE
Preşedinte

~

Secretar delegat
Olaru Nico lae

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERJN

CONSILI UL LOCAL AL COMUNEI TOPLEŢ
HOTĂRÂREA NR 17

DIN DATA DE 25.04.2018
Privind aprobarea alocArii sumei de 7.000 lei, din bugetul comunei Toplet, pe 80u12018,
pentru organizarea tradilionalei sArbători a Comunei Toplet, sat Toplet, " Zilele Topletului!! ,
"Nedeiee de Rusalii", in data de 27.05.2018.

Consi liul Local al comunei Toplet Întrunit În

şed inţă ordinară

de lucru, În data de 25.04.20 18;

Având În vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Toplet nr. 2120 18 privind
aprobarea bugetului local al comunei Topl eţ. pe anul 2018;
Având în vedere prevederile art. 4 ş i art. 20. al in. (I), lit. i) din Legea nr. 273/2006 - privind
finantele publice locale, cu modificările şi com p l etări le ulterioare;
Ţinând seama de necesitatea continuarii tradiţiilor locale, privind organ izarea sărbători i Comunei
Toplet, sat Top let, "Zilele Topletului", "Nedeiee de RusaIii", în data de 27.0S.20 I8";
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Toplet. initiatorul proiectul ui;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ş i raportu l compartimentului
financiar-contabil;
In temeiul prevederilor ar!. 36, al in. (4), lit. a), şi alin. (6), lit. a), pct. 4 şi ar!. 4S, alin. (2),Iit. a), şi
ale ar!. Il S, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 21S/200 1 - privind administratia publică locală, republicată,
cu modificările şi completAri le ulterioare,
HOTĂRĂşTE :

Art. 1. - Se aprobA alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul comunei Topleţ, pe anul 2018,
cap. 67.02. - Culturi, pentru plata serviciilor muzicale prestate cu ocazia desf'i ş urării sărbătorii
Comunei Topleţ, sat Topleţ şi a manifestărilor culturale "Zilele Toplelului" , "Nedeiee de
Rusalii", in data de 27.05.2018, pe ba ză de documente justificative, conform legii.
Art. 2. - Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri se ÎncredinleazA primarul comunei, referentul

CAminului Cultural ş i compartimentul financiar - contabil din cadrul aparatulu i de specialitate al
primarului comunei Toplei.
Art. 3. - Prezenta hotărâre i ntră În vigoare ş i se com un ică potrivit prevederilor
art. 48, alin. (2), ar!. 49, alin. (1) şi art. IlS, alin. (3) ş i (S) din Legea nr. 215 / 2001 - privind
administratia publică localA, republicată, cu modificArile şi completArile ulterioare, la :
Institutia Prefectului - Judeţul Caraş-Seve rin ;
Primarului comunei Topleţ;
Compartimentului financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Toplel;
Contrasemnează,

PREŞEDINTE

DE ŞEDINŢĂ,
ERiMESCU ILI E

Secretar delegat.
Olaru Nicolae

cy

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

TOPLEŢ

HOTĂRÂREA NR 18
DIN DATA DE 25.04.2018
Privind aprobarea alocArii sumei de 13.000 lei din bugetul comunei Topleţ, pe 80ul2018,
pentru organizarea tradiţiooalei sirbitori a Comunei Topleţ, sat Dina, "Nedeiee de Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel", in data de 29.06.2018.

Consiliul Local al comunei Toplel intrunit În şedintă ordinară de lucru, in data de 25.04.2018;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Topleţ nr. 212018 - privind
aprobarea bugetului local al comunei Topleţ, pe anul 2018;
Având in vedere prevederile art. 4 şi ar!. 20, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 273 / 2006 - privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completArile ulterioare;
Ţinând seama de necesitatea continuarii tradiţiilor locale, privind organizarea sărbătorii Comunei
Topleţ.. sat Bîrza, .. Nedeiee de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", În data de 29.06.2018";
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Tople" ini,iatorul proiectului;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi raportul compartimentului
financiar-contabil;

In temeiul prevederilor ar!. 36, alin. (4), Iit. a), şi alin. (6), lit. a), pct. 4 şi ar!. 45, alin. (2), lit. a), şi
ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administratia publică locală, republicată,

cu

modificările şi completările

ulterioare,
HOTĂRĂşTE :

Art. 1. - Se aprobA alocarea sumei de 13.000 lei din bugetul comunei Topleţ, pe aou12018,
cap. 67.02. - Culturi, pentru plata serviciilor muzicale prestate cu ocazia desfişuririi sirbAtorii
Comunei Toplet, sat Dirza şi a manifestArilor culturale "Nedeiee de Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel", in data de 29.06.2018, pe bazi de documente justificative, conform legii.

Art. 2. - Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri se ÎncredinteazA primarul comunei,
referentul Căminului Cultural ş i compartimentul financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Topleţ.
Art. 3. - Prezenta hotărâre intră În vigoare şi se comunică potrivit prevederilor
art. 48, alin. (2), ar!. 49, alin. (1) şi ar!. 115, alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215 / 2001 - privind
admini straţia publică

localA, republicată, cu modificările şi completArile ulterioare, la :
Institutia Prefectului -Judetul Caraş-Severin;
Primarului comunei Toplet ;
Compartimentului financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Toplet;

Contrasemnează,

PREŞEDINTE

DE ŞEDINŢĂ,
ERIMESCU ILIE

Secretar delegat,
Olaru Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

CONS ILIUL LOCAL AL COMUNE I TOPLEŢ
HOTĂRÂREA NR.19
DIN DATA DE 25.04.2018

Privind anularea obligatiilor fiscale datorate bugetului local al Comunei Toplet de citre
debitorul, persoană juridici, S.C. SEMAG S.A. , radiat din Registrul Comerţului, şi scoaterea
acestuia din evidenta fiscalA 8 comunei Toplet

Consiliul Local al comunei Toplet Întrunit în

şed inţă o rdinară

de lucru, În data de 25.04.2018;

A vând În vedere:

Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului comunei Toplet :
Referatul şi raportul de specialitate al Compartimentu lui de specialitate, din cadrul aparatu lui de

specialitate al primarului comunei Toplet;
Avizele comisii lor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Topleţ;
Sentin\a civi l ă cu nr. 347/JS/ I0.05.20 12, pronun\lltă de către Tribunalul Caraş-Severin În dosarul nr.
7726/11 5/2005, definitivă din data de 17. I0.2012, prin care s-a dispus Închiderea procedurii
falimentului debitorului S.C. SEMAG S.A. Tople" radierea acestuia din Registrul Comertului de sub nr.
J 11/8/ 1991 ş i neatragerea răsp und erii patrimoniale a altor persoane;
Prevederile art. 266, alin (4) din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedură fiscal, cu m odificările
şi comp l etări le ulterioare;
In temei ul art. 36, al in. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), art. 45, alin. (2), lit. e), şi ale art. 11 5, alin. (1),
lit. b) din Legea nr. 215 / 200 I - privind administraţia publică local!\, republicată. cu modificările ş i
completări l e ulterioare,
HOTĂRĂşTE :

Art. 1. - Se aprobA anularea obliga,iilor fiscale, in cuantum de 143.214 lei, datorate
bugetului local al Comunei Tople1 de către debitorul S.C. SEMAG S.A., cu ultimul sed iu social in
Comuna Tople" str. Fabricii, or. 71, jud. Caraş-Severin, persoanA juridicA radiatA din Registrul
Comerlului, de sub nr. J/11/8/1991.
Art. 2. - Se aprobA scoaterea din evidenta raseali a comunei Tople, a debitorului S.C.
SEMAG S.A Toplel.
Art. 3. - Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri se Încredinţează primarul comunei Tople, ş i
compartimentul financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tople1.
Art. 4. - Prezenta hotărâre intră În vigoare conform prevederilor legale ş i se com un ică Institutiei
Prefectului - Judetul Caras-Severin, Primarului şi contabilului Comunei Toplet,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ERIMESCU ILIE

ContrasemneazA,
Secretar delegat,

0t:(e

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ·SEVE RIN

CONSILI UL LOCAL AL COMUNEI

TOPLEŢ

HOT ĂRÂREA NR. 20
DIN DATA DE 25.04.2018

•

Privind aprobarea contractului, cu Of. 786/05.12.2016, de delegare prin cODcesiune a
serviciilor de colectare şi transport deşeuri in judeţul Caraş-Severin -ZONA S HERCULANEa tarifelor pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere

Consil iu l Local al comunei Topleţ intrunit În
Având în vedere:

şedintă ord in ară

şi

de lucru, În data de 25.04.20 18;

Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului comunei Toplet :
Referatul ş i raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Toplet;
Avizele com isiilor de specialitate ale Consil iului Local al Comunei Toplet;
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Toplet cu nr. 8/ 16.03.2015 privind acordarea de mandat special
domnului Foldvari Dorin pentru a vota in Adunarea GeneralAa Asociaţi lor Asocialiei de Dezvoltare
Intercom uni tară" Intercom Deşeuri" Caraş-Severi n ;
Prevederile rut. 8, alin (3), lit. d l ) şi lit. k) din Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de util ităli
publice, cu modifi cări le ş i completArile ulterioare;
In temeiul prevederilor ari. 36, alin.( I), alin. (2), IiI. d), al in. 6 lit. a), punctul 14, ari. 45, al in. (2), IiI.
c), ari. I 15, alin.(I), lit b) din Legea nr.2 I512001 , privind administratia publică l oca l ă, cu modificArile şi
completAri le ulterioare:
HOTĂRĂşTE

Art.l. - Se aprobA contractul cu nr. 786/0S.12.2016, de delega re prin concesiune a
serviciilor de colectare şi transport d eşeuri in judetul Caraş-Severin -ZONA S HERCULANE-,
anexA la prezenta hotArire.
Art. 2. - Se apro bă tarifele pentru colectarea şi transportul deşeurilor, după cum urmează:
a) Pentru persoane fizice: 30,.4 lei/persoanilan plus TVA.
b) Pentru persoane juridice (agenţi economici şi in stituţii publice); 313,91 I ei/tonă plus TVA.
Art. 3.- Prevederile art. 2 intrA in vigoare Începând cu luna urmAtoare primirii ordinului de
incepere a activitAtii de colectare ş i transport deşeuri de citre operatorul S.C. BRAI- CATA
S.R.L. BRĂILA.
Art. 4. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei h otărâri se incredinţează primarul comunei Top let şi
compartimentul financ iar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tople1.
Art. S. - Prezenta hotărâre intră În vigoare conform prevederilor legale ş i se comuni că In stituţiei
Prefectului - Judetul Caras-Severin, Asoc i aţ i ei de Dezvoltare Intercomunitarâ "Intercom Deşeuri Caraş
Severin", Primarului şi contabi lului Comunei Toplet,
Contrasemnează
Preşedinte

de şedi n ţă
ERIMESCU ILIE

~

Secretar delegat
Olaru Nico lae

Contract de delegare prin concesiune a serviciilor de col,eC!ijOi.-j.l(lllns~,ort
deseuri In judetul Caras Severin
ZONA 5 HERCULANE

Avand in vedere:
•

dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea
I de achizitie
publica, a contractelor de concesjune de lucrari publice si a contractelor de concesiune

de servicii, cu modificarile si completarife ulterioare;
• dispozitiile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
. precum si dispozitiile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;
•

raportul de atribuire al contractului de delegare a gestiunii nr 748 din data de 21 .11.2016.

s-a incheiat prezentul contract intre,
Capitolul 1 Parti contractante
Asociatia de Dezvoltare Intercomunltara INTERCOM DESEURI CARAS SEVERIN cu
sediul in Resita P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 7 Jud. Caras Severin, E-mail:
adicsjuridic@gmail.com, înregistrată Registrul asoeialiilor si fundatiilor de pe lângă judecătoria
Resita cu numărul 4/AJ25.02.2009 reprezentata prin LUCA MALAIESCU, in calitate de
Preşedinte (denumit in continuare si "De/agatar), 1n numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale membre:
oraşele Baile Herculane,
comunele Cornea, Comereva, Domasnea, lablanita, Luncavita, Mehadia, Mehadica si Toplet
aceste unităţi administrativ-teritoriale avand împreună calitatea de delegatar, pe de D parte,

si
S.C, BRAI _ CATA S.R.L. BRAILA cu sediul in Braila. str. Mihai Eminescu nr. 58 . Judetul
Braila , numar de jnmatrlculare J09i383/2000, codul unle de inregistrare R013627967,
reprezentata prin GEORGE VOICULET, avand functia de director general, in calitate de
ConcesJonar (denumit in continuare si "Operatorl~
CapitolUl 2 - Definitii
2.1 -In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract _ prezentul contract impreuna cu toate anexele sale;
b) detegatar _ autoritatea contractantă, respectiv Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Intercom Deseuri Caras Severin. care a.re calitatea de parte contractantă in contractu l de
delega re prin conceslune a serviciului public de colectare si transport deseuri in judetul Caras
Severin
c) operator
_ persoana JuridIcă română sau străină care are competenta şI oapacitatea
recunoscute prin licenţă de a presta, in condiţiile reglementărilor in vigoare, activitatea de
colectare si transport deseuri In judetul Caras Severin si care are calitatea de parte contractantă
in contractul de delegare prin conceslune a serviciului public de colectare si transpoli deseuri in
judetul Caras SeverÎn
d) utilizatori - inseamna:

(

.comunilăţile locale considerale In Inlregul lor sau comunilăţile locale componente
cazul activităţilor specifice Serviciului care sunt prestate de către Delegat a căror
achllă dlrecl Delegalului de călre Delegalar/ADI de la bugelullocal;

ale ADI, in
valoare se

.persoanele fizice sau juridice care beneficiaza individual de una sau mai mulle activitălI
specifice Serviciului, in cazul activnăţllor pentru care beneficiarii Incheie contracle individuale de
prestare a serviciului, ln nume propriu, cu Delegatul. după caz conform clauzele specifice ale

prezentului Contract;
e) setvlclu - reprezinta Serviciul Public de colectare si transport des uri. a carul gestiune este

delegata prin prezentul contract;

f) recleventa - pretul platibit Delegatarului de catre de catre Operator, in baza delegarii gestiunii
Serviciului;
g) produse - echipamentele, masinile, uti1ajete, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse
in anexa/anexele la prezentul contract si pe care Operatorul are obligatia de a te furniza aferent
servic1Uor prestate conform contractului;
h}Bunurl de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini Oelegatarului, la
expirarea contractului. Din categoria bunurilor de retur fac parte, dar fara a se limita la acestea ,
bunurile aferente infrastructurii publice a serviciului de salubrizare, prezentate In Anexa nr., ....
i}Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni Delegatarului , In masura In care
acesta din urma isi manifesta intentia de a le prelua, in schimbul platii unei compensatii egale
cu valoarea contabila actualizata,
j) Bunuri proprii care la expirarea contractului raman in proprietatea Operatorului
k) ajustarea de tarife · operaţiunea de analiza a nivelului tarifelor existente şi a structurii
acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare
competenlă , prin care se asigură corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evoluţia

generalll a preturilor şi ta{ilelor din economie;
1) modificarea de tarife - operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii
acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare
competentă, În situaţiile cAnd intervin schimblri majore
structura costurilor care conduc la
recalcularea tarifelor existente
m) forta majora · repreZinta o Imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si Inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendil, Inundatii sau
orice alte catastrophe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou ,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibllitate de executare , face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti:
n) zi - zi calendaristica; an· 365 de zile.
k) utilizator - beneficiarul final al ServiciulUi care va intra intr-o relatie contractuala cu
Operatorul;
o) tarif - pretul platit de utilizator Operatorului In schimbul serviciului/serviciilor prestate/operate
deacesta;

rn

Clauze obligatorii

Î

Capitolul 3 - Obiectul contractului de conceslune
Art.3 ,1 • Obiectul prezentului contract il constituie Oelegarea gestiunii prin conceslune a

serviciilor de colectare si transport deseuri In judetul Caras Severin - zona 5 Here

•
ArI,3,2 • Prin prezentul contract, Delegatarul atribuie Operatorului, in calitate de delegat, pentru
perioada de timp mentionata la ari. 4 , dreptul exclusiv si obligatia de a presta activitatile din
componenta serviciului de salubrizare precizate la ari, 3,3, Inclusiv dreptul si obligatia de a
administra si de a exploata infrastructura tehnicc-edimara formata din bunuri mobile si/sau
imobile proprielale publica/privata aferenta serviciului/activitatilor furn lzate/preslate
(,tnfrastructura"), in schimbul unei redevente,
Art.3.3 - Activitatile de colectare si transport ce fac obiectul prezentului contract sunt :
(1)
colectarea separata a deşeurilor menajere recidabile pe 3 fracţii (hârtie şi carton , plastic
şi metal şi sticlă şi transportul acestora la Staţia de transfer de la Baile Herculane;
(2)
colectarea separatA a deşeurilor menajere reziduale (in amestec cu biodeseuri) ş i
transportul acestora la Sta~a de transfer de la Baile Hercula"e;
(3)
colectarea separata a deşeurUor reciclabile similare de la intreprinderi, comert si institutii
şi

transportul acestora la Statia de transfer de la Baile Herculane;
(4)
colectarea deşeurilor reziduale similare (in amestec cu biodeseuri)

şi

transportul

acestora la Staţia de transfer de la Baile HercuJane;
(5)
colectarea separată
transportul deşeuri lor periculoase dIn deşeurile menajere şi
transportul acestora la punctual de stocare temporara ce va fi amenaj at pe amplasamentul
Slatiei de transfer de la Baile Herculane;
(6)
colectarea separată ~i t..nsportut deşeurilor volumlnoase provenile de la populatie,
instituţii publice şi agenţi economici neasimOabile celor menajere şi transportul acestora la
punctual de stocare temporara ce va fi amenajat pe amplasamentul Staţiei de transfer de la
Baile Herculane;
(7)
colectarea separată şi gestionarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei ,
generate de activităli de reamenaja re şi reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor
proprietate (ndividuala.
(8)
transportul deşeurilor redclablle şi a deşeurilor reziduale din pieţe , strazi, gradini si
parcuri publice (colectate de catre autoritatile publice locale prin compartimentele proprii sau cu
firme de specialilate) la şllransportulaceslora la Slatia de transfer de la Baile Herculane,
Art. 3.4 ~ Obiectivele delegalarului menite a fi atinse prin prezentul contract sunt:
Obiective de exploatare:
a) protectia sanalatii populatiei;
b} responsabilitatea fata de cetateni;
c) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetătenl\or;
d) asigurarea calitătii si continuitatii serviciului de salubrizare;
e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;
f) dezvoltarea durabila a selViciului;
g) securitatea serviciului;
.
.
h) conselVarea si protectia mediului 1nconjurător, cu evidentierea maSUrilor de protectie ~
mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare [a normele UniunII
Europene.
Obiective de ordin economic:
Serviclu[ public de salubrizare va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun
pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile
si beneficiile asumate prin contract .
Structura si nivelul tarifului pentru activitatile de transport si transfer deseuri pra cticat de
operator (delegat in cadrul contractului) vor reflecta costul efectiv al prestatiel si vor fi in
conformitate cu prevederile legale.

,i

(

"
Oblec!lve de mediu
Pe perioada derulării contractului de delega re de gestiune se vor respecta conditiile Impuse de
autoritatea de mediu competenta,
Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa
conditionările ce se stabilesc prin acte nonnative emise de autoritatile de mediu competente
conform unor programe de conforma re la cerintele de mediu.
Capitolul 4 • Durata contractului
Art. 4.1- Durata pentru care se concesloneaza serviciile de colectare si transport a deseurilar
este de 8 an', de la data primirii ordinului de incepere, dar nu Inainte ca depozitul sa devina

operational
Art. 4.2· Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii, respectiv la data de 05.12,2016
Art. 4.3 - (1) Executia contractului Incepe la expirarea Perioadei de mobilizare, care reprezinta
perioada dintre Data Semnarii si Data inceperii efective a serviciilor.Perioda de mobilizare va fj
de maxim 90 zile de la comunicarea solicitarii scrisa din partea delegatarulu i.
(2) In timpul perioadei de mobilizare, Operatorul va definitiva pregatiri le pentru punerea in
aplicare a Serviciilor. In acest sens, Operatorul:
./ va semna contracte de prestari servicii cu utilizatorii (populatia din zona urbana si agenti
economici si Institutii publice);
./ va prelua utilajele si echipamentele de la Autoritatea Contractanta, respectiv: pubele si
containerele destinate coIectarii, punctele de colectare din mediul urban si rural, centrele de
colectare si camioanele de transport pentru deseuri voluminoase;
./ va eticheta si va distribui contalnerele destinate colectarii deseurilor pe fractiuni, in punctele
de colectare si va asigura echiparea standard a punctelor de colectare si precolectare. dupa

caz .
./ va achizit.iona orice vehicule, utilaje si echipamente conform prezentului Caiet de sarcini si pe
care le considera necesare punerii In aplicare a activitatii de colectare si transport a
deseurUor;
./ va angaja si va instrui personalul necesar;
./ va obtine acces la orice amplaaamente, facilitati si locatii necesare pentru prestarea

serviciilor;
./ va furniza Autoritatii Contraclante traseele planificate si stabilite pentru fiecare vehicul,
Inclusiv numarul de angajati pe fiecare vehicul/utilaj pentru a facilita monitorizarea executarii
tuturor activitatilor prevazuta in Contract. Rutele si orarul de parcurs vor respecta no""ele de
sanatate si siguranta, tinand seama de nivelul de zgomot si asigurand confortul lucratorilor la
temperaturi extreme. Traseele si orarul de parcurs vor fj coordonate in functie de orarul de
functionare al CMIDI statllle de transfer/sortare si al generatorilor de deseuri (agenti
economici si institutii publice);
./ va pregati Manualele si documentele care fac parte din Programul de executie. Aceste
manuale vor fi revizuite anual, actualizate si republlcate de eate ori va fi necesar.

Capltotul5 • Red.venla

.

.

Art. 5.1 . . In schimbul delegarii gestiunii serviciilor, Operatorul (Conces.onarul) se obliga sa
plateasca Autorităţii Contractanta (Concedentului) o redeventa trl~e~trlala.
.
.
Plata redeventei va fi in responsabilitatea exclusivă a OperatoruluI SI acesta nu va fi îndreptătlt
să motiveze prin absenta solicitării din partea Concedentului faptul că nu a plătit la termen

redeventa datorată .

I

Redeventa va fj plătită trimestrial, pana la data de 10 a lunII urmatoare pentru trimestrul

Incheiat.

Valoarea redeventei este de 70.883Iel,lan la care se adaugă T.v.A ..

•
Art. 5.2. Plata redeventei se face prin virament bancar In contul

,

Art. 5.3. Neplata la termen a redeventel atrage o penalizare asupra sumei datorate de 0,2%

pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare celei in care a (ost stabilit
termenul de plata.
Art. 5.4. Nepfata a doua rate consecutive a redevente l duce la retragerea obligatiilor restante
(redeventa si majorari de intarziere) din contul de garantie, In tenmen de 30 de zile de la
retragerea obligatiilor restante din contul de garantie. operatorul are Obligatia sa reconstituie
garantia la nivelul prevazut, sa achite toate debitete restante, inclusiv maj orarile de intarztere

calculate.
Art. 5.5. Nerespectarea obligatiei de plata a redeventei dupa 90 zile de la expirarea termenului
de plata atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere
sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile ori interventia instantei de Judecata.
Capitolul 6 Documentele contractului
Art. 6.1 - Fac parte Integranta din prezentul contract unnal08rele documenete
a) Regulamentul Serviciului
b) Caietul de Sarcini;
c} Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara;
d} Inventarul bunurilor mobile si imoblle, proprietate publica sau privata aferente serviciului
predate in conceslune:
g) Procesul·verbal de predare.preluare a bunurilor;
h) Garantia de buna executie

Capitolul 7 Drepturile ., Obligatiile principale ele Operatorului

Operatorul va beneficia de urmatoarele drepturi:
Arl7.1 - Operatorul va fi indreptatit sa presteze/opereze/furnizeze, in mod direct, pe riscul si pe
raspunderea sa, bunurile si activitatile serviciului public de salubrizare, stabilite prin prezentul
contract.
Art. 7.2- Operatorul va fi Indreptatit sa incaseze contravaloarea Serviciului
prestatloperaUfurnizat, corespunzator talifulul aprobat de catre Delegatar conform art. 19.4.
Arl 7.3 - (1)Pentru serviciile prestate pentru populatia din mediul urban, Operatorii vor incasa
contravaloarea acestora din tarife, in baza contractelor individuale incheiate cu utilizatorii
(persoane fizice, asociatii de locatari, asociatii de proprietari, etc).
(2) Pentru servlcWe prestate pentru populatia din mediul rural, in primul an de co ntract,
Operatorii vor Incasa contravaloarea acestora in baza facturilor emise catre Consl1ii1e Locale,
membre ADI. Populatia din mediul rural va achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin
taxa speciala de salubrizare, catre Consiliul Local. Incepand cu anul 2 de contract, pentru
serviciile prestate pentru populatia din mediul rural Operatorii vor Incasa contravaloarea
acestora din tarife, in baza contractelor individuale incheiate cu utilizatorii.
(3) Pentru serviciile prestate pentru sectorul consumatori industriali si agenti economiei atat din
mediul urban cat şi din mediul rural, Operatorii vor incasa contravaloarea acestora din tarife, in
baza contractelor individuale inchelate cu utilizatorii (agenti economici. institutii publice).
Art. 7.4 - (1) Tarifele pentru activitălile specifice s8rviciuluj de salubrizare se pot ajusta , anual,
ia solicitarea operatorilor,nu mai devreme de 12 luni de la Intrarea in vigoare. a contractului, In
raport cu evolutia parametrUlui de ajustare, in baza cererilor de ajustare, insotite de
documentatia de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli.
(2) Nivelul tarifului rezultat nu poate depaşl nivelul actual, ajustat cu ind icele de creştere a
parametrului de ajustare.

(3) In cazul ajustării tarifelor pentru acUvitălile specifice serviciului de salubrizar• . structura
cheltuielilor şi a veniturilor este cea prezentată in anexa nr. 2. a Ordinului 109/2007.
(4)Ajustarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit
formulei prezentate la art.14 din Ordinul 109/2007. respectiv:
[Delta(ct) + Delta(et) x r%1
Delta(1) = •••••••.•....._•.._.•_ ..• unde:
Q

Delta(ct) - cresterea cheltuielilor totale determinate de Influentele reale primite In costuri:
r% ~ cota de profit a operatorului;
cantitatea programata in unitati de masura specifice, luata in calcul la nivelul avui In
vedere la determinarea larifulul actual.
(5) Ajustarea tarifelor pentru activital'le specifice serviciului de salubrizare se realizează
avilndu-se 1n vedere următoarele criterii:
a) pentru cheltuielile cu combustibilUl tehnologic, cu lubrifianli, cu energia electrică , cu materii
prime şi materiale consumabile şi cu piese de schimb, cu pondere semnificativă rn tarif, se va
lua in calc!,.!1 modificarea preţurilor de achizitie fata de preţurile in vigoare, in limita preturftor de

a.

pială;

b) cheltuielile cu amortizarea se vor lua ln calcul, respectAndu·se reglementările legale Tn
vigoare;
c) cheltuielile cu redevenla determinate potrivit prevederilor legale;
d) cheltuielile pentru protectIa mediului se vor lua 1n calcul la nivelul prevăzut de legislalia În
vigoare;
e) cheltuielile cu personalul se fundamentează 1n functie de legislatia 1n vigoare, corelată cu
principiul eficientei economice;
Ofondul pentru Inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postrnchidere, unde
este cazul, 1n conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autoritătii administratiei
publice locale;
g) o cotă d. profit.
Art7.5- Modificarea tarifelor
(1) Tarifele pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate in următoarele
situatii:
a) la modificarea majoră a costurilor. determinată de punerea ln functiune a unor utilaje pentru
1mbunAtătirea calitativa a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea În exploatare
a acestora;
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structuralâ a costurilor sau a cantitătilor ori la
modificarea condi\iilor de prestare a activita~i, care determină modificarea costurilor cu o
influenţă mal mare de 5%, pe o perioadă de 31uoi consecutiv;
c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de
protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate Tn muncă.
(2) fn cazul modincării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, structura
cheltuielilor şi a veniturilor este cea prezentatA in anexa nr. 2 a Ordinului 109/2007
(3) Modificarea tarifelor pentru activitătlle specifice serviciului de salubrizare se determină
avându-se in vedere următoarele criterii:
a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianll, cu energia electrică, cu materii
prime şI materiale consuma bile şi cu piese de schimb, cu pondere semnificativă Tn tarif, se va
lua Tn calcul modificarea pre~urilor de achizitie fată de preturile in vigoare, In limita preturilor de
pială;

b) consum urile normate de combustibil, lubrifianti, energie electrică, materii prime şi materiale
vor fi luate ln calcul, astfellncât să asigure respectarea prevederilor alin. (1);

/

c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua in calcul, respectându-se reglementările legale in
vigoare;

d) cheltuielile cu redevenla delenninate potrivit prevederilor legale;
e) cheltuielile pentru proteclia mediului se vor lua In calcul la nivelul prevăzul de legislalia In
vigoare;

ncheltuielile cu personalul se fundamentează In funclie de legislalia In vigoare, corelată cu

principiul eficientei economice;
g) fondul pentru Tnchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere. unde
esle cazul, in conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţieI
publice locale;

h) o cotă de profil.
Operatorul va avea urmatoarele obligatii:
Art. 7,6 - Operatorul se obliga sa opereze/prestezeJ asigure activitatile serviciului a caror
gestiune l-a fost delegata respectand intervalele de timp convenite prin prezentul contract
(inclusiv prin anexele acestuia),
Arl 7.7 - Operatorul se obliga sa presteze/opereze activitatile serviclululla standardele si/sau
performantele prezentate in Propunerea Tehnica . Caietul de SarcIni si Regulamentul de
Salubrizare, anexate prezentului contract.
Art. 7.8 - Operatorul va asigura prestarea activitatllor serviciului la limita de proprietate, conform
prevederilor contractuale si cu respectarea prescriptiilor, normelor si nonnativelor tehnice in
vigoare;
Art.7.9 • Operatorul va lua masuri imediate pentru remedrerea unor defectiuni, deranJamente
sau avarii aparute in functionarea sistemelor de uti/itaU publice si sa limiteze durata
interventiilor,Oe asemenea, operatorul se obliga:
- sa plateasca despagubiri persoanelor fIZice sau juridice pentru prejudlclile provocate din
culpa .
• sa plateasca despagubiri pentru Intreruperea nejustificata a pres tarii serviciilor
• sa serveasca utilizatorii din aria de acoperirei In conditiile programelor de reabilitare, extindere
si modernizare aprobate;
- sa respecte indicatorii de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii;
- sa furnizeze cu regularitate autoritatilor de reglementare competente, informatii privind modul
de realizare 8 indicatorilor de performanta
·sa asigure accesul la documentatiile si la actele Individuale pe baza carora presteaza serviciul
de ulilitati publice , in conditiile l$gii;
Art. 7.10 • Operatorul trebuie sa presteze activitatile serviciului cu respectarea principiilor
universalitatii. accesibilitatii, continuitatii si egalitatii de tratament intre Utilizatori.
Art. 7.11 • OperatorUl are obligatia sa furnizeze, atat autoritatilor administratiei publice locale,
cat si autoritatilor de reglementare, autorizare si control, loate informatiile de interes public
solicitate d,e acestea si sa asigure accesul la informatiile necesare, in vederea verificarii si
evaluarii functionarii si dezvoltarii Serviciului, in conformitate cu prevederile regulamentului
Serv1clulul, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului si ale acordului si autorizatiei de
mediu.
Art. 7.12 * Operatorul se obliga sa puna in aplicare metode performante de management care
sa conduca la reducerea costurilor de operare, incJusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale
prevazute de normele legale In Vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure totodata
respectarea cerintelor specifice din legislatia privind protectia mediului.

Art. 7.13 - In temeiul prezentuluI contract, Operatorul are obligatia de a asigura exploatarea
eficace, in regIm de continuitate si permanenta, a activitatilor serviciului care fac obiectul

delegarii, precum si a Infraslruclurii (bunuri proprielale publica silsau privala ale Delegatarului
transmise OperatoruluI, prin concesionare .
Art. 7.14 - Operatorul se obliga sa intretina si sa dezvolte orice bunuri de retur incredintate

acestuia prin conceslune, in scopul operariilfurnizarii/prestarii activitatilor serviciului. conform
prevederilor Caietului de Sarcini si Ofertei Tehnice.
Art. 7.15 - Operatorul se obliga sa prezinte Delegatarului rapoarte periodice, lunare si
trimestriale,sau la simpla solicitare a acestuia din urma, cu privire la modul de realizare a
anumitor parametri tehnici si de performanta pe parcursul derularii contractului. precum si toate
rapoartele solicitate prin avize/autorizatii.
Art. 7.16 - Operatorul se obliga sa nu subconcesioneze obiectul concesiunii.
Art. 7.17 - Operato'rul se obliga sa ia toate masurile necesare privind exploatarea si
intretinerea optima a bunurilor de retur. prezentate in anexa
Art. 7.18 - Operatorul se obliga sa transmita Concedentului modificarile de patrimoniu aparute
in cursul anului, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31
decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea Concedentulul.
Art. 7.19 - In raporturile juridice cu utilizatorii. Operatorul va utiliza contracte de prestare a
serviciilor, elaborate de autoritatea de reglementare competenta, cu respectarea prevederîlor
legale In vigoare. a regulamentelor serviciilor si a caietelor de sarcini specifice acestora,
Art. 7.20 - Operatorul este obligat, sa puna la dispozitia organizatorilor unor actiuni de
salubrizare, igienizare. initiate de catre organizatii non-guvernamentale a mijloacelor tehnice,
utilaje specifice si mIjloace de transport aflate in dotare si incluse in infrastructura serviciilor
publice de salubrizare. In conditiile recuperarii de la organizator a cheltuielilor efectuate:
Art. 7.21 - Operatorul va fi responsabil de structura fortei de munca angajate de acesta In
vederea derularii contractului precum si de protectia sociala a acesteia.
Art. 7.22 - Operatorul se obiiga sa respecte obligatllie asumate cu privire la modalitatea de
stabilire, ajustare silsau modificare a tarifului stabilita prin prezentul contract la capitolul 7.
Art. 7.23 - Operatorul este obligat ca Incepand cu al doilea an contractual sa incheie contracte
individuale cu utilizatorii persoane fizice din mediul rural

Capitolul B DreptUrile si ObligatII ate Concedentulul/Delegatarulul
Delegat.rul va beneficia de urmatoarele drepturi:
Art. 8.1 - Sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii
Serviciilor, utilizand principiul planificarii strategice multianuale;
Art. 8.2 - Sa promoveze dezvoltarea sI/sau reabilitarea Infrastructurii aferente Serviciilor Si
programe de protectie a mediului pentru actiVitatile si seNtciile poluante;
Art. 8.3 - Sa consulte asociatiile utilizatorilor In vederea stabilirii pOliticilor si strategiilor locale si
a modalitatilor de organizare si functionare a Serviciului/Serviciilor;
Art. 8.4 - Sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitali publice si asupra
politicilor de dezvoltare a acestora;
Art. 8.5 - Sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre Operatori, la cererea uneia dintre parti:
Art. 8.6 - Sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor si
responsabilitatilor asumate de Operator prin contractul de delegare a gestiunii cu privire la:
a. respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor;
b. ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare stabilita prin contractul de

delegare a gestiunII;
c. exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utmtati publice sau a altor
bunuri apartinand patrimoniului public sVsau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, afectate

serviciilor (Infrastrculura);

d. asigurarea protectiei mediului si a domeniului public;
e. asigurarea protectiei utilizatorilor;
f. realizarea investitiilor asumate ce urmeaza a fi efectuate de catre operator in infrastructura
serviciului potrivit ofertei si caietului de sarcini.

g. aplicarea larifelor legal aprobale de calre Delegalar penlru Serviciile preslale de calre
operalor.
Art. 8.7 - Deiegatarui are dreptul de a verifica Indeplinirea cerintelor de performanta si calitate
a activitatilor realizate de Operator, asfgurandu·se in acest sens inclusiv dreptul de a verifica
documente relevante cu privire la aceste aspecte.
Art. 8.8 - Delegatarul pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de
dezvoltare a Serviciului/Serviciilor, respectiva programelor de dezvoltare a sistemelor de utilitati
publice, precum si obligatia de a urmari, de a controla si de a supraveghea modul in care se
realizeaza, respectiv:
• modul de respectare si de Indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de Operator.
• calitatea activitatilor serviciului operate/furnizatefprestate;
• indicatorii de performanta ai activitatllor serviciului operate/furnizate/prestate;
- modul de administrare. exploatare. conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau
modernizare a Infrastructurii aferente activitatilor serviciului;
- modul de formare , stabilire. modificare si aju.stare a tarifelor.
Art. 8.9 - Oelegatarul poate modifICa in mod unilateral partea reglementara a contractului de
conceslune din motive exceptionale legate de Interesul nationa l sau local;
Art. 8.10 • Delegatarul va beneficia de toate drepturile corelative obligatiilor Operatorului.
Delegatarul va avea urmatoarele obligatii:
Art. 8.11 - Sa asigure un tratament egal pentru toti operatorii. Indiferent de forma de
proprietate, de tara de origine, de organizarea acestora si de modul de gestiune adoptat;
Art. 8.12 - Sa predea Operatorului la data intrarii in vigoare a contractului toate bunurile .
instalatiile, echipamentele si dotarile aferente Intregii activitati , cu inventarul existent, libere de
orice sarcini, pe baza de proces·verbal de predare--primire.
Art. 8.13 • Sa respecte angajaJ)'lentele asumate fata de Operator prin clauzele contractuale
stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;
Art. 8.14· Sa paslreze, in conditiile legii, confidentiaUtatea datelor si informatiilor economice-financiare privind activitatea OperatoruluVOperatorllor, altele deca! cele de interes public,
Art. 8.15 - Sa puna in aplicare reglementarile legale intrate in vigoare pe parcursul derularii
contractului.
Capitolul 9 Riscuri asociate Contractului
Art. 9.1 _ Riscurile aferente exploatarii Serviciului sunt preluate integral de Operator, inclusiv
riscul încheieril contractelor cu utilizatorii si al colectari! tarifelor de la Utilizatori si al achitarii
redevente; catre Delegatar.
Capitolul10 Transferul InfrastructurII prin concesiune
. ..
Art. 10.1 · La momentul intrarii in vigoare a prezentului contract si o data cu delega rea gestiunII
Serviciului se va realiza si transferul InfrastructurII de la Delegatar la Operator.
Art. 10.2 _ Predares·primlrea Infrastructurii se va efectua pe baza de proces·verbal cafe va
constitui anexa la prezentul Contract, devenind parte integranta dIn acesta .

Art. 10.3 - Calegoriile de bunuri ce vor fi ulilizale de Operalor in derularea Conlraclului sunl
urmatoarele:

(

•

• Bunuri de retur care revIn de plin drept. gratuit si libere de orice sarcini Oelegatarului, la

expirarea contractului. Din categorta bunurilor de retur fac parte, dar fara a se limita la acestea ,
bunurile aferente Infrastructurii publice a serviciului de salubrizare, prezentate in anexa
• Bunuri de preluare care la expIrarea contractului pot reveni Delegatarulul, in masura in care
acesta din urma isi manifesta Intentia de a le prelua. In schimbul platii unei compensatii egale
cu valoarea contabila actualizata.
• Bunuri proprII care la expirarea contractului raman in proprietatea Operatorului.
Art. 10.4 -Bunurile proprietate publica din componenta Infrastructurii sunt supuse Inventarierli
anuale si se evidentiaza distinct, extracontabll, In patrimoniul Operatorului.
Art. 10,5 -Investitiile in infrastructura specifica Serviciului care se realizeaza din fonduri proprii
ale Operatorului constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate raman in proprietatea
Operatorului pe toata durata contractului de deJegare a gestiunii si revin de drept, la expirarea
contractului, grat.ult si libere de orice sarcini, Delegalarului, fiind Integrate domeniului public.
Art. 10.6 - Investitiile realizate de Operator din fonduri proprii pentru reabilitarea , modernizarea
si dezvoltarea Infrastructurii se vor amortiza de catre acesta pe durata contractului de delegare
a gestiunii Serviciului.
Art. 10.7- Operatorul este Obligat sa nu inchirieze si sa nu constituie garantii reale asupra
oricarui element al Infrastructurii;
Arf. 10.8 -Operatorul nu poate inchiria sau ceda, sub orice alta forma juridica, folosinta
Infrastructurii si elementelor sale componente.
Art. 10.9 - Operatorul va plati toate taxele, spezele si alte comisioane aferente Infrastructurii pe
intreaga durata a prezentuluI Contract.
Art. 10.10 - Operatorul va avea obligatia de a administra elementele patrimoniului public si
privat al Infrastructurii preluate cu dillgenta unui bun proprietar.
Capltotull1 S.nctl~nl pentru nelndeptlnl,e. obtigatllJo,
Art. 11 .1 ~ Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
in mod culpabil, da dreptul partillezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune·interese:
Art. 11.2 • In cazul in care Operatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
prezentul contract. Oelegatarul are dreptul de a deduce din garantia de buna executie, ca
penalitall , o suma echivalenta cu partea din contract neexecutata,
ArI. 11.3 _ Furnizarea/operarealprestaJea de catre Operator a activitatilor serviciului fara licenta
atrage raspunderea administrativa sau contraventionala a Operatorului si constitu ie motiv de
reziliere a contractului de delegare a gestiunii fara a ma! indeplini nicio alta formalitate in acest
sens si fara interventia unei instante judecatoresti.
Art. 11 .4 • Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea holararii privind
atribuireacontractului de delegare a gestiunii si conduce la organizarea unei noi proceduri de
selectare a unui Operator, in conditiile prevederilor Legii nr. 51/2006. Avand in vedere c~
retragerea liltentei se notificaO~ratorului cu cel putin 90 de zile inainte, pe tol cuprinsul acestei
perioade acesta este obligat sa presteze ServiciuVServlcille in conditiile oontractului de
delegare a gestiunii.
"
Art. 11.5 ~Oelegatarul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul de delegare a gestiunII
Serviciului/Serviciilor si sa organizeze o noua procedura pentru delegarea gestiunii acestora,
dacaconstata nerespectarea repetata de catre Operator a obligatiilor contractuale si daca
Operatorul nu adopta programe de masuri care sa respecte conditille <?Ontractuale si ~a asigu~~
atingerea, la nivelul stabilit prin Caietul de Sarcini si Propunerea Tehmca, a parametrilor tehmci
si de calitate asumati ,

Î

Art. 11.6 - In mod specific, neefectuarea succesiva a activitatilor serviciului pe o perioada de 3
(uni atrage rezilierea de drept a contractului, fara a fi necesara punerea In intarziere sau
indeplinirea vreunei alte formalitati.

Ari. 11.7 - Cumularea penalitatilor calculate conform prezentului contract pana la o suma
echivalenta cu cuantumul redevenlei neachitale la scadenta atrage rezilierea de drept a
contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau Indeplinirea vreunei alte formalitati
prealabile.
Art. 11.8 · Neindeplinirea mlnlmului indicatorilor de performanta indreptateste pe Delegatar la
rezilierea de plin drept a contractului fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau
indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.
Pana la adoptarea sanctiunii reziJiem contractului de plin drept, Delegatarul va putea aplica
sanctiunea pecuniara a platii suplimentare de catre operator a conlravalorii ratei lunare a
redeventei pentru nerespectarea indicatorilor de performanta:
Art, 11.9 - Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile relevante ale art. 16 precum si cu
prevederile Codului civil si ale celorlalte acte normative in vigoare.

Clauze specifice
Capitolul 12 GaranUa de buna executie a contractului
Art. 12.1· Operatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in procent

de 10% din valoarea contractului. fara TVA, in oricare din formele de la art.90 alin.(I) -(3) din
H.G. nr.92512006, In termen de 10 zile dela semnarea contractului.
Aceasta, se poate constitui fie. pentru intreaga perioada de derulare a contractului (8 ani). fie
anual.
In cazul garantiei constituita anual, aceasta se va reinol anual. inainte cu minim 30 de zile de
la expirarea garantiel din anul precedent.
In cazul in care garantra nu va fi constituita in termenul mentionat la alineatul anterior,
autoritatea contractanta (delegatarul) va executa intreaga garantie de buna executie

(de)a constituita) ca daune compensatorii.
De asemenea, In acest caz devin aplicabile si prevederile art.16,8
In primul an, garantia se va constitui In termen de 10 zile de la semnarea contractului;
Art. 12.2 ~ Delegatarul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce
Operatorul a facut dovada constituirii garantiel de buna executie.
Art. 12.3 - In momentul incalcarii de catre Operator a uneia din obligatiile care ii incumba
conform prezentului Contract, Delegatarul, fara a aduce atingere celorlalte drepturi la
despagubire p(evazute prin Contract sau care deriva din reglementarile in vigoare, va fi
Indreptatit sa incaseze si sa~si insuseasca sumele aferente din garantia de buna executie
constituita de Operator. Defegatarul va fllndreptatit sa execute garantia cu precadere in cazul
nerespectarii de catre Operator a obligatiei de plata a redeventei precum si a celorlalte obligatii
financiare tehnice sau de alta natura asumate prin Contract.
Anterior e~iterii unei pretentii asupra garantiel de buna executie, Delegatarul are obligatia de a
notifica acest lucru Operatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
Art. 12,4 ·Dupa ce Delegatarullsi va fi exercitat dreptul de a executa in parte sau in tota litate
garantia depusa de Operator, acesta din urma, in termen de 15 zile, va reintregi garantia pana

la nivelul stabilit potrivit 12.1.

In cazul in care Operatorul nu se va conforma obligatiilor de mai sus , Delegatarul va fi
indreptatit sa rezilieze contractul in conditiile prevazute de articolul 11 .1.

/

Ari. 12.5 • Garantia depusa de Operator va ramane in vigoare pe Intreaga perioada a
Contractului si se va restitui operatorului conform prevederilor din Documentatia de atribuire. In
cazul in care Contractul va inceta ca urmare a unei cauze alta decat nerespectarea de catre
Operalor a obligatiilor sale contractuale, Oelegatarul va elibera garantia, cu exceptia situatiilor
in care, conform Contractului, acesta va fi indreptatit sa retina parte sau totalitatea garantiei.

CapftoJul13 Alte responsabilitati ale Operatorului
Art. 13,1 - (1) Operatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute In contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si In conformitate cu

propunerea sa tehnica, CaIetul de Sarcini si Regulamentului de salubrizare
(2) Operatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane.
materialele, Instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru Contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract.
Art. 13.2 -(1) Operatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor In conformitate
cu termenele/intervalele convenite. Totodata, Operatorul este raspunzator atat de siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat sI de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului.
Art. 13.3 - (1) Operatorul se obllga sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor
legislatieI romanesti relevante in vigoare, si garanteaza ca personalul propriu si dependentii
acestora respecta si se conformeaza acestor prevederi legale. De asemenea, Operatorul va
respecta standardele esentiale de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si
negocieri colective, eliminarea muncii fortate si a discriminarii la locul de munca si abolirea
muncii copiilor si toate celelalte prevederi legale In materie
de munca Incidente.
Arl13.4 ~ Operatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea Delegatarului si
In termenul indicat de acesta, orice deficienta In executarea serviciilor cauzata de neindeplinIrea
obligatiilor sale contractuale.
Operatorul căruia i se va delega gestiunea activitatii, va asigura:
a) respectarea legtslatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii,
protectia muncii, gospodiirirea apelor, protectia mediului, urmărirea comportării in timp a
constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;
b) operarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat. 1n functie
detcomplexitatea insfalatiei si specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performantă si calitate preclzatl si stablHti Tn Regulamentul
serviciului de salubrizare (Anexa la Caietul de sarcini);
d) furnizarea către autoritatea administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaHiI.or
solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza cărora prestează serviCiile
de salubrizare, in conditiile legii;
e) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti;
f) realizarea unul sistem de evklentă a seslzărilor si reclamatiilor si de rezolvare operativă a
acestora:
g) evidenta orelor de functionare a utiiaJelor si echipamentelor;
h) tinerea evidentei de gestiune a deseurilor si raportarea periodică a situatiei autoritătilor
competente, conform reglementărilor in vigoare:
1) personalul necesar pentru prestarea activitătii, asumate prin contract;

/

Operatorul căruia i se va delega gestiunea activitatilor de transfer va asIgura patrimoniul

Incredintat prin Incheierea de asigurari tip RCA si CASCa, care sa acopere toate riscurile pe
intreaga durata a derularii contractului. Copia conforma cu originalul care sa ateste indeplin'irea
acestei obligatii va fi predate delegatarului in termen de 10 de zile de la dala Intrarii in vigoare a
contractului de delegare sau de la data preluarii bunurilor de la concedent.

Operatorul va fi responsabil. impreuna ou Concedentul, de indeplinirea obiectivelor stabilite prin
Planul Judetean, Planul Regional, Planul National si Strategia Nationala de Gestionare a
Deseurilor precum si de atingere a tintelor stabilite prin legislatia in vigoare pentru diferite
categorii de deseuri (exemplu; ambalaje si deseuri de ambalaje, biodeseuri, etc).
Operatorul va păstra 1n conditii de curătenie si in functiune toate vehiculele, echipamentele,
utilajele si folosite la prestarea serviciilor.

Capitolul 14 Alte responsabilitati ale Oelegatarulul
Art. 14.1 - Delegatarul se obliga sa puna la dispozitia OperatorUlui facilitatile Si/sau informatiile
pe care acesta le-a prevazut In Caietul de Sarcini si pe care le considera necesare pentru
indeplinirea Contractului.

Capitolul 15 Verificari
Art. 15.1 - Delegatarlil are dreptUl de a verifica modul de prestare a ServiciuluI/Serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Propunerea Tehnica, Caietul de Sarcini si
Regulamentul serviciului.
Art. 15.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre Delegatar prin reprezentantii sai impulerniciti.
Delegatarul are Obligatia de a declara identitatea persoanelor Imputernicite pentru acest scop,
prin emiterea unor imputernlclri ce vor fi prezentate Operatorului cu ocazia verificarilor.
Capitolul 16 Incepere, fln.Uzare, Intirzieri, slstare

Arl 16.1 • Operatorul are obligatia de a Incepe operarea/prestarea activitatilor serviciului in
timpul cel mal scurt posibil de la primirea ordinului de Incepere a contractului.

Art. 16.2 • Daca pe parcursul indeplinirii contractului OperatorUl nu respecta anumite termene
sau Intervale de timp stabilite prin Caietul de Sarcini,Oferta Tehnica sau
Regulamentul
serviciului acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Delegatarului. Modificarea
termenelor sau Ir)tervalelor de prestare cu acordul partilor, se face prin aci aditional, cu conditia
ca termenele aflate in discutie a fi modificate sa nu fi reprezentat factori de evaluare a ofertelor
pe baza carora Operatorul a fost declarat
castigatorur licitatiei pUblice organizate pentru atribuirea prezentului contract de delega re, caz In
care contractul inceteaza de drept fara punerea in Intarzlere si fara nicio alta formalitate sau
interventia instantei judecatoresti. Delegatarul fiind Obligat sa declare rezilierea contractului.
Art. 16.3 - In afara cazului in care Delegatarul esle de acord cu o prelungire a
termenelor/intrervalelor de mai sus, orice Intarziere in indeplinIrea contractului da dreptul
Delegatarului de a solicita penalitall Operatorului.
Art. 16.4 ~ Prezentul contract poate inceta fara nicio formalitate, punere in Intarziere sau
Interventia unei instante judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a. in cazul in care OperatorUlui j se retrage licenta AN.R.S .C. sau aceasta nu este prelungita
dupa expirarea termenului;
b. Ia expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin , in scris, prelungirea
acestuia, in conditiile legii;
C. in cazul in care IntereSUl national sau local o Impune, prin denuntarea unilaterala de catre
..
Delegatar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia;
d. In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute In Contract si in Caietul de sarcini al procedUrii de
delega re, asumate de catre Operator, prin reziliere, cu plata unei despagubiri;

e. in cazul neplatil redevenlei de calre Operator in conditiile contractuale:
f. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Delegatar, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri' in sarcina acestuia;
g. in cazul in care Operatorul nu detine alte autorizatii legale relevante sau cand acestea ori
licenta sunt retrase:
h. in cazuri de forta majora sau caz fortuit. cand Operatorul se ana in imposibilitatea de a
continua contractul.
Art. 16.5 - (1) In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, Delegalarul constata
neconformitaU ale OperatoruJui in indeplinirea cerintelor de performanta si calitate stabilite prin
prezentul contract si anexele sale, Deiegatsrui va fi indreptatit sa solicite Operat9rului
remedierea, indeplinirea sau conrormarea la anumiti parametri si/sau obligatii contractuale. cel
din urma fiind obligat sa se COnfOrlTl;8Ze solicitarilor Delegatarului in termenul stabilit de acesta.
(2) Fara a afecta prevederile alineatului 1 de mai sus, Delegatarul poate decide suspendarea
executarii contractului, In situatia in care exista suspiciuni cu privire la eventuale neconformrtati
ale Operatorului In indeplinirea cerintelor de performanta si calitate stabilite prin prezentul
contract si anexele sale, notificand in acest sens Operatorul cu cel putin 5 zile inainte.
Prevederile de mai sus nu vor exonera Operatorul de plata penalitatilor prevazute prin prezentul
contract.
Art. 16.6 - Prezentul contract inceteaza prin executarea, de catre ambele parti, a tuturor
obligatiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a disparitiei, fara vina nici uneia
dintre parti. a unul element esential al contractului, astfel cum acesta este definit in legislatia

aplicabila.
Art. 16.7 - Prezentul contract Inceteaza si In urmatoarele cazuri:
a) prin acordul scris al partilor;
b) prin denuntare unilaterala de catre Oelegatar, cu un preaviz de 15 zile;
Art. 16.8 - Delegatarul are dreptul de a considera contractul ca reziliat de drept, fara niCIO
notificare si fara if)terventia instantelor judecatoresti, in cazul in care OperatorUl:
a) intra In stare de faliment ori lichidare;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa In una dintre situatiile prevazute la
litera a);
c) a fost condamnat, prin hotarare definitiva a unei Instante judecatoresti, pentru o fapta care a
adus atingere eticii si/sau conduilei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de ta
cond uit profesIonala, dovedite de Delegatar prin orice mijloace permise de lege;
d) a fost condamnat. prin hotarare definitiva a unei Instante judecatoresti, pentru frauda .
coruptie, Implicare intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala prin care sunt
aduse prejudicii Intereselor financiare ale Delegatarului, Statului roman sauUniun!i Europene:
e) este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul Juridic,
obieclul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel de modificari
sunt acceptate printr·un act aditional la prezentul contract:
f) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
corespunzatoare a prezentului confract;
g) nu furnizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate in termenele stabilite sau
garantul/asiguratorul nu Isi poate respecta angajamentele asumate.
.
In situatiile prevazute mai sus, OperatorUl are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data incetartl contractului.
Art. 16.9 - (1) In cazurile In carB Delegatarul considera contractul reziHal pentru neexeculare
sau executare necorespunzatoare din partea Operatorului, va fi indreptatit sa perceapa de la
acesta din urma daune interese, In cuantum de 10 % din cuantumul redeven tei calculale pentru
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perioada de derulare a contractului, pentru fiecare zi ramasa de la data rezilierii contractului
(exclusiv) pana la data expiraril perioadei de executie a contractului (inclusiv), dar nu mai mult

decat pretut contractului.
(2) Imediat dupa primirea notifiearii de rezillere a contraclului, Operatorul va lua toate masurile
•

necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniera prompta si organizata, in asa

fel incat costurile sa fie minime,
Arl16.10· Daca partile convin, in scris. prelungirea prezentului contract se va face conform
art 14 alin (2) din Legea 101/2006, actualizata cu modificarile si completarile ulte(ioare si ari. 7

din H.G. nr,7112007,
Capitolul 17 Programul lucrarilor de investitiI. Sarcinile si responsabilitati
Arl17.1 - Partile vor respecta programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari ,
dezvoltari de capacitati, obiective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii
planificate. renovari 1 atat fizic, cat si valoric prezentate In Caietul de Sarcini al procedurij de
delagare si asumate prin oferta tehnica si financiara de catre Operator.

Capltol'ul18 - IndicatorII da parformanta
Art. 18.1 • Indicatorii minlmi de performanta sunt cei stabiliti in Regulamentul de salubrizare,
aprobat, vor fi actualizati periodic, si se constituie anexa la contract (Anexa nr.

->.

Capitolul 19 Tarifele practicate de Operator
Art. 19.1. - Tarifele propuse de catre Operatori si se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica
prin hotarari ale Oelegatarulul, cu respectarea Ordinului 10912007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru

ServicII Comunitare de Utilitati Publice
Art19.2. - Tarifele stabilite si practicate cu incalcarea dIspozitiilor articolului 19.1 de mai sus
sunt nule de drept, jar sumele incasate necuvenit si constatate ca atare de catre autoritatJle de
reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, dupa
caz.
Art. 19.3 • Aplicarea de catre operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decat cele
stabilite si aprobata. potrivit art. 19.1 este interzisa. Tarifele aprobate de Delegatar trebuie sa
conduca la atingerea urmatoarelor obiective:
a) asigurarea prestarii Serviciului/Serviciilor la nivelurile de calitate si indicatorii de
performantastablliti de catre Oelegatar prin Caietul de Sarcini. regulamentul serviciului si prin
prezentul contract de delegare a gestiunii;
b) realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru Serviciu si asigurarea unul echllibru
intre riscurile si beneficiile asumate de partile contractante;
c) asigurarea functionarii eficiente a activitatilor serviciului si a exploatarii bunurilor apartinand
domeniului pUblic si privat al unitatilor adminIstrativ-teritoriale, afectate serviciului de
salubrizare, precum si asigurarea protectiei mediului.
Art.19.4.-Tarifele practicate de operator, conform ofertei sunt:
_ 82,94 lei/persoanaJan pl. Colectarea si transportUl deseuritor menajere pentru persoane fizice
in mediul urban, la care se adaugă TVA In valoare de 16,59IeVpersoana/an.
.

_30,14leVpersoanaian pt, Coleclarea si transportul deseurilor menajere pentru persoane fizice
in mediul rural, la care se adaugă TVA in valoare de 6,03Ieilpersoa naJan.
_ 346,28 lei/tona pt. Colectarea si transportUl deseurilor menajere pentru agenti economici si
institutii publlce" la care se adaugă TVA In valoare de 69,26lelltona mediu urban.

I

\J

·313,91 leinona pl. Colectarea si transportul deseurilor menajere pentru agenti economici si
InstltutH publice- la care se adaugă TVA in valoare de 62,78leVtona mediu rural,

Capitolul 20 OeclaraUi si garantii
Ari. 20.1 • Operatorul declara si garanteaza Delegatarului urmatoarele:
a. Operatorul este O societate comerciala legal constituita, conform legilor romane;
b. Operatorul are puteri depline si autoritatea sa semneze prezentul Contract precum si sa isi
asume si sa respecte obligatiile prevazute in Contract;
c. Operatorul a Intreprins toate diligentele si actiunile necesare conform legilor in vigoare si

documentelor sale statutare pentru a obtine autorizarea semnarii prezentului Contract, asumarii
si indeplinirii obligatiilor prevazute de acesta;
d. Operatorul detine capacitatea functionala si financiara necesara derularii Contractului sI
indeplinirii obligatiilor asumate prin acesta:
e. Prezentul Contract instituie obligatii legate, intemelate si deplin acceptate de Operator;
f. Semnareas; derularea Contractului, precum si indeplinirea obligatiilor prevazute de acesta nu
vor intra in contradictie sI nu vor avea ca rezultat incalcarea prevederilor documentelor statutare
ale Operatorului, a prevederilor unor contracte sau Intelegeri la care Operatorul este parte. sau
a prevederilor legale in vigoare;
g. Nu exista nicio actiune in justitie, proces anat pe rol sau investigatie Judiciara sau
extrajudiqara, in desfasurare sau Iminenta, indreptate Impotriva Operatorului care ar putea ca
avea efect neindeplinirea de catre Operator a uneia dintre obligatiile asumate prin Contracl. sau
care ar putea afecta in orice moci derularea ContractuluI conform obiectivelor Delegatarulul si
prevederilor prezentului contract.
Arl 20.2 • Operatorul va garanta si va apara pe Delegatar, inclusiv angajatii si imputernicitii
acestuia, Impotriva oricaror reclamatii, pretentii sau revendicari din partea unor terte parti
precum si impotriva unor dau,ne si/sau pagube, costuri si/sau cheltuieli ivite ca unnare a
nerespectarii de catre Operator a legilor In vigoarasilsau a prevederilor prezentuluI Contract;
Art. 20.3 • Operatorul va nolifica de indata Delegatarulul orice situatii in urma carora declaratiile
si/sau garantiile de mai sus nu mal pot fi sustinute.

Capitolul 21 Raspunderea cj)ntractual.
Art. 21,1 - Operatorul se obliga sa despagubeasca Delegatarul impotriva oricaror:
• reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
Intelectuala (brevete, nume, marci inreglstrate etc.), legate de echipamentele, materialele.
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si
_ daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre

Oelegatar.

.

..

Art. 21.2 _ In executarea prezentului contract Operatorul intelege sa actioneze pe riscul SI
raspunderea sa.
.
Arl 21.3 - Nerespectarea in tot sau in parte, ori executarea necorespunzatoare de catre partile
contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul Contract atrage raspunderea contractuala a
partii in culpa. Raspunderea eo,ntractuala naste obligatia repararii Intregului prejudiciu cauzat
precum si plata de daune interese, dupa caz. .
.
..
Art. 21.4 • Operatorul se afla de drept In culpa In urmatoarele SituatII:
a orice declaratie sau garantie data de Operator prin acest Contract se dovedeste a fi falsa sau
de natura sa induca in eroare pe Oelegatar;
b Operatorul greveaza Infrastructura sau elemente ale acesteia cu orice fel de sarcina;

•
c Ceslunea drepturilor si obligatiitor asumate prin prezentul Contract de catre Operalor
catre un tert.
d Operatorul abandoneza gestiunea Serviciului fara instiinta rea sl/sau permisiunea

prealabila a Delegatarului;
e Operatorul nu Isi Indeplineste obligatia de plata a redeventei conform art. 5 sI/sau a
oricarei obligatii financiare sau de aIIa natura asumate prin Contract;
r Operatorul nu isi indeplineste obligatia de instituire a garantie! sau de reintregire a
acesteia in caz de executie de catre Delegatar;
9 Operatorul nu isi executa obligatiile asumate prin Contract si Caietul de sarcini al
procedurii de delegare~
Art .21.5 ·Partile sunt de acord ca Forta majora exclude raspunderea contractuala pentru
incalcarea Contractului, in conditii cumulative prevazute la art. 24.
Art. 21.6 - Partite recunosc, de asemenea, incidenta exoneratoare de raspundere a
evenimentelor. care constituie Cazuri fortuite, ivite pe parcursul executarii prezentului Contract.
Partile sunt de acord ca fapta tertului exclude Incalcarea Contractului.
Art 21.7 - Ji:aspunderea OelegataruJui este exclusa in toate situatiile in care acesta exercita un
drept contraclual. Astfel, Operatorul nu-I va tine raspunzator pe Delegatar pentru limitari si
pierderi sau lipsa castigului In toate sHuatiiie 10 care acesta din urma intervine pentru
exercltarea/apararea drepturilor ce rezulta din prezentul contract.
Art. 21.8 - Nerespectarea de catre Operator a obligatiei de plata a redeventel dalorate in baza
prezentului contract, la scadenta stabilita, obliga pe acesta la plata unor penalilaU de intarziere
conform art. 5.3 de mal şus . Penalitatlle calculate conform dispozitiilor contractuale pot depasi
suma asupra careia poarta.
Art. 21.9 - Nerespectarea de catre Operator a oricaror obligatii contractuale nonfinanciare
obliga pe acesta la plata unei penalltati de 0,2% din valoarea redeventei calculat~ pentru
fiecare zi de Intarziere de la data implinirii termenului de executare pana la indeplinirea efectiva
si corecta a obligatiei.
Art 21.10 - Penalltatile mai sus mentionate nu exclud dreptul Delegatarului de a aduce la
Indeplinire el Insusi sau prin incheierea de conventii cu terti, acolo unde exista poslbllltatea. a
oricarei obligatii ce incuba Operatorului si care nu a fost indeplinita In termen . In toate situatiile
In care Delegalarul va indeplini obligam contractuale care, potrivit preVederilor contractuale
revin Operatorului, acesta din urma va suporta toate costurile directe sau indirecte cauzate ca
urmare a lncalcarii Obligatiilor asumate prin Contract si oricare dintre riscurile executarii
contractelor Incheiata de catre Delegatar pentru Operator.
Delegatarul va putea recupera costurile mai sus aratate in oricare dintre moda litatile prevazute
in Contract, inclusiv executand garantia constituita de Operator.
Art. 21.11 - In cazul Incataril anticipate a valabilitatii Contractulu i, prin reziliere din culpa
Operatorului, acesta va fi obligat, fara a lua in considerare alte drepturi sau masuri reparatorii
aflate la dispozitia Oelegatarului. Ia plata catre acesta a unei penalitati egale cu :
~ suma redeventei, a costurilor administrative si a costurilor proprii, pentru perioada cuprinsa
intre data rezilieril si data la care urma sa explre durata delegarii gestiunii conform prezentu lui
Contract;
_orice alle costuri suportate de Delegatar in legatura cu rezilierea Contractului.
Art. 21.12 - Nerespectarea de catre Operator a obligatiei de predare a Infrastructurii la
expirarea duratei contractului, indiferent de cauza, fara a reprezenta o prelungire a duratei
acestuia, Obliga pe acesta la plata catre Delegatar a unei penalilat; de intarziere egale cu dublul
redeventei calculate pentru un trimestru, si a tuturor costurilor administrative si a celor proprii
pentru fiecare trimestru sau partea din trimestru In care acesta continua sa foloseasca
Infrastructura.

•
•

I

Art. 21.13 - (1) Operatorul se obliga sa despagubeasca Delegatarut impotriva oricaror daune·

interese, costuri, taxe sÎ cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezu,ta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Delegatar.
(2) Delegalarul notifica in scris Operatorul asupra unor astfel de reclamatii si actiuni in justitie
sau daune, nu mai ta'rziu de 30 de zile dupa ce Delegatarul ia cunostInta de acestea;
(3) Despagubirile ce vor fi acordate de Operator In baza acestui articol privesc numai acele
reclamatii si actiuni in justitie sau daune care sunt cauzate In mod direct de actiunea sau

omisiunea Operatorului in executarea contractului .
Capitolul 22 Recuperarea debltelor
Art. 22.1 ~ In cazul in care Oelegatarul este indreptatit sa perceapa majorari de intarziere si/sau
daune Interese. poate deduce sumele corespunzatoare acestora din orice plata datorata
Operatorului, sau poate executa garantia corespunzatoare.
Art. 22.2 • Delegatarul este indreptatit sa recupereze de la Operator orice prejudicii suferite din
vina Operatorului, care sunt descoperite dupa incetarea contractului , In conformitate cu
prevederile legislatiei romanesti aplicabile.
Art. 22.3 ~ P,artile pot agrea compensarea intre sumele astfel datorate de Operator si orice
sume datorate de catre Delegatar Operatorului, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere
dreptului partilor de a conveni plata In transe.
Art. 22.4 • C;omisioanele bancare si alte sume similare rezultate din operatiunile legate de plata
sumelor datorate de Oper-atar OeJegatarului cad in integralitate in sarcina Operatorului.
Comisioaf\ele bancare si alte sume similare rezultate din operatiunile legate de plata sumelor
datorate de Delegatar Operatorului cad in Integralitate in sarcina Defegataruful.

Capitolul 23 Coriditlile de redefinire a clauzelor contractuale
Art 23.1 _ Prevederile specifice ale prezentUlui COl')tract vor putea fi modificate prin acordul
partilor. prin incheierea de acte aditionale daca nu aduc atingere conditiilor rezultate ca urmare
a derularii procedurii de licitatie~ Pot face obiectul actului aditional modîficator numai acele
aspecte a caror modificare nu a putut fi previzionata.
Art. 23.2. _ Prevederile contractului vor p,utea fi modificate unilateral de catre Delegatar atunci
cand ratiuni tehnice,. economice sau de alta patura impun prezervarea interesului public.

Capitolul 24 Subcontract"ntl

Art. 24.1 . Oontractul incheiat intre operator si subcontractantlsubcontractanti in aceleasi conditii
ca si prezentUl contract, se constitie anexa la acesta.

Capitolul 25 Forta majora

Art. 25.1 ~ Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea, obligatiilor asumate prin
.
'
prezentUl contract. pe toata perioada in care aceasta action,eaza..
Art. 25.2 ~ Jndeplinirea contractului va fi suspendata in penoada de actiune a forteI majore. dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia a~esteia.
.
Art. 25.3 ~ Partea contractanla care invoca forta majora are obligatIa de a notlfica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care li stau la
disp.ozltle in vederea limitarii consecintelor.
. . '.
.
.
ArI. 25.4 ~ Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notlflca celeila lte parti
in.cetarea cauzei acesteia In maximum 15 zile de la incetare.
.
.
.
Art. 25.5~ Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mal mare
de 6 luni. fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte . parti inceta.rea de drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-Interese.

<

•

Capitolul 26 Solutionarea lltiglilor
Art. 26.1 - Delegatarul si Operatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre elin cadrul

sau in legatura cu indeplinirea contractului.
•

Ari. 26.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Oelegatarul 51 Operatorul nu

reusesc sa rezolve In mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate soUcita ca disputa sa
se solutioneze de catre instantele judecatoresti dIn Romania.

Capitolul 27 Limba care guverneaza contractul
Art. 27.1 ~ Umba care guverneaza contractul este limba romana

Capltotut 28 Comunicari
Art 28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris, cu confirmare de primire,
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cal si in momentul
primirii.
Art 28.2 ~ Comunicarile intre parti se pot face si prin tefefon, telegrama, telex, fax sau e~mail cu
conditia confirmarii In scris a primirii comunicarii.

Capitolul 29 Conflictul de tnterese
Arl 29.1 • Operatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau Indeparta orice
situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod
obiectiv si impartial, Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al Intereselor economice. afin/tatilor
politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotiona le, or al altor legaturt sau interese
comune. Oricare ar fi situatia. aparitia unui conflict de Interese trebuie notificata de catre
Operator imediat Delegatarului, in scris.
Art. 29.2 - Operatorul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla intr-o
situatie care poate da nastere unui conflict de Interese. Operatorul va inlocui, imediat si fara nici
un fel de compensatie din partea Delegatarulul. orice membru al personalului sau care se afla
intr--o astfel de situatie.
Art. 29.3 • Delegalarul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de Operator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri
suplimentare daca va consJdera acest lucru ca tiind necesar,
Art. 29.4 - Operatorul se va abtine de la orice legaturi si relatii , comerciale sau de alta natura.
care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau. In
cazul in care Operatorul nu poate mentine aceasta independenta, Delegatarul are dreptul de a
reziJia contractul, fara obligatia notlficarli foonate a Operatorului si fara a aduce atingere
dreptului Delegalarului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei
situatii.
Capitolul 30 Pastrarea si evidenta documentelor
Art. 30.1 • Toate documentele Justificative ale activitatilor derulate de Operator in executa rea
contractului, inclusiv extrase de cont, facturi le in baza carora operatorul a efectuat cheltuieli,
bonuri fiscale, state de plata Si alte documente similare, trebuie pastrate de catre Operator
pentru o perioada de minim 7 ani de la Incetarea prezentului contract.
Art. 30.2- Operatorul are obligatia de a permite Delegalarului si persoanelor autoriza~e de
acesta, precum si Comisiei Europene, Curtii Europene de Conturi si/sau persoanelor/agentilor

\.1

•
•

•
desemnati de acestea, sa verifice si sa audlteze aceste documente, inclusiv sa obtina copii de
pe acestea, in orice moment atat pe durata de executie a contractulu i cat si ulterior, in termenul
mentionat la art, 30, 1,
Art 30,3 - In cazul in care Operatorul nu va respecta obligatia de realizare si pastrare a acestor
documente, Oelegatarul este in drept sa solicite daune interese la valoarea redeventei platile pe
ultimul an de operare al contractului,
Capitolul 31 Politica de mentinere si recallflcare a fortei de munca, precum si
protectia acesteia pe durata valabilitatii contractuluI de concesl une
Art. 31 .1 - Personalul angajat al concesionarului beneficiaza de toate drepturile prevazute in
contractual colectiv sau individual de munca aplicabil. Concesionarur va intocmi planuri anuale ,
pe categorii profesionale de angaj ati, In vederea perfectionarii acestora, prin participarea lor la
cursuri, seminarII, instruiri.
Art. 31.2 - Numarul anual al angajatilor concesionarului va fi stabilit de acesta, In functie de
politicile strategiile actionarlatului, prin consultari periodice cu concedentul, astfel incat sa
corespunda Caietului de Sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensam prevazute
de lege sau contracte collective din partea concesionarulul.

Capitolul 32 Legea aplicabila contractului
Art. 32.1 - Contractul va fi interp retat conform legilor din Romania ,

Capltotul 33 Clauze finate
Art. 33.1 -In situatia in care una sau mai multe prevederi din prezentul Contract devin. din orice
motiv, neexecutabHe. ilegale sau in alt fel invalide in orice privinta, in baza legilor ce guverneaza
prezentul Contract sau derularea acestuia, o aseme nea invalidare nu va afecta celelalte
prevederi ale prezentului Contract, si Contractul va fi astfel Interpretat ca si cand asemenea
prevederi neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar fi fost continute in prezentul Contract.
Art. 33.2 -In cazul in care Partile Isi Incalca obligatiile lor, neexereitarea de partea care sufera
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea Intocmai sau prin echivalent banesc a
obligatjei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
Art. 33.3 - Neexecutarea sau Intarzierea de catre oricare Parte confractanta de a-si exercita
anumite drepturi in cadrulprezenlului Contract, nu echivaleaza cu renuntarea ia aceste drepturf
sau cu o incurajare tacita a incalcaril Contractului.
Art. 33.4 - Prezentul Contract este destinat exclusiv beneflciulul Partilor semnata re; nici o
clauza a acestuI Contract nu va putea fi Interpretata ca instituInd drepturi sau obligatii in sarcina
altor personae deca t Partile Contractului, in afara de cazurile expres stipulate.
Art. 33,5 - Incetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a Partilor
in cazul In care, prin natura lor, obligatiile respective raman In vigoare si dupa incetarea
Contra ctului . De asemenea, Partile raman ra spunzatoare pentru orice fapte/acte intreprinse de
catre o Parte pe perioad a desfasurarii Contractului ale caror rezultate care s-ar ivi dupa
incetarea efectelor Contractului si care ar avea efecte prejudlciabile pentru cealalta Parte.
Art. 33.6 - Prezentu l Contract intra in vigoare la data aprobarii sa le.
Partile au decis sa incheie azi 05.12.2016 prezentul conlract in 2 (doua) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte,
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numarul de so~cltari, pe categorii de utilizatori si
categorii de deseuri
Numarul de _
contracte încheiate intre ~elegat sl .f
utilizatori (p·roducatorl de deseuri) in lJlal putl ~
10 zile calendaristice de la primirea solicitarII
justificate din partea utilizatorului, raportat
numarul cererilor, pe categorii de utilizatori
Numarul de contracte cu utilizatorii modificate In mal
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%
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solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari
Numarul de pubele de 240 I pentru precolectarea
deseurllor reziduale, furnizate ca urmare a
100
%
solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari
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Numarul de contalnere de 1.100 I pentru
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care un
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colectate
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