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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Back', cu sediul social in Bac5u, strada
Marasesti nr.2, si adresa pentru corespondenta: Calea Dr. Alexandru 5afran, nr. 145, et. 1, cam. 11, Bac5u,
tel/fax: 0234 537 570; Email:office@adisbacau.ro, inregistrat5 in Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe
lang5 Judec5toria Bacau, cu num5rul 138/A/04.08.2009, cod unic de inregistrare 26601020, cont
R087RZBR0000060020128752 deschis la RAIFFEISEN BANK BACAU, reprezentat(5) de Valentin 1VANCEA,
presedintele asociatiei,in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre:
Municipiul Bacau si comunele: Beresti Bistrita, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipesti, Garleni, Gioseni, Hemeius,
Horgesti, 'testi, Letea Veche, Luizi C5lug5ra, Magura, M5rgineni, Nicolae Balcescu, Pr5jesti, R5c5ciuni, Racova,
Skata, Saucesti, Tamasi si Traian, aceste unit5ti administrativ-teritoriale avand impreun5 calitatea de
delegatar), denumit5 in cele ce urmeaz5 „Delegatar", pe de o parte,

SC SOMA SRI , cu sediul social in Bacau , cu sediul social in Bacau, str. Alexei Tolstoi nr.6 si adresa de
corespondenta: str.Teiului nr.11, Bacau, tel/fax: 0234514800; Email:office@soma.ro, inregistrat5 la Oficiul
sub num5rul J/04/1782/1991,
cod unic de inregistrare RO 946778, cont
Registrului Comertului
R089BACX0000000454871000 deschis la Banca Unicredit Bank Bac5u, reprezentat5 de Constantin SOSU administrator societate, in calitate de delegat, denumitg in cele ce urmeaz5 „Delegat", pe de alt 5 parte,
Denumite in continuare impreun5 „Pktile" 51 separat „Partea",
AVAND IN VEDERE CA:
1. Judetul Bac5u este beneficiarul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor In Judetul
Bacot.," ("Proiectul POS") finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu ("POS Mediu")
2.

Municipiul Back] si cele 22 comune limitrofe au fost beneficiarele proiectul ISPA, "Managementul
integrat al deseurilor in Municipiul Bacau si zonele invecinate", integrat Sistemului de Management
lntergrat al Deseurilor in Judetul Bac5u.

3. in scopul realizgrii Proiectului POS, Judetul Bac5u si unit5tile administrativ-teritoriale din judetul Bac5u
s-au asociat si au constituit impreun5 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar5 pentru Salubrizare Bac5u
(ADIS).
4.

Municipiul Bac5u i cele 22 comune limitrofe: Beresti Bistrita, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipesti, Garleni,
Gioseni, Hemeius, Horgesti, 'testi, Letea Veche, Luizi Calug5ra, Magura, M5rgineni, Nicolae B5Icescu,
Prajesti, R5c5ciuni, Racova, S5rata, S5ucesti, Tamasi si Traian, unit5ti administrativ-teritoriale membre
ale ADIS, au inteles s5 delege gestiunea activiatilor de colectare si transport componente ale serviciului
de salubrizare ("Serviciul") prin intermediul acestei Asociatii

5.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar5 pentru Salubrizare Bac5u, in baza mandatului primit din partea
membrilor sal, prin Hotararea• AGA ADIS nr.12 din 19.11.2018, a organizat procedura de licitatie public5
in vederea atribuirii prezentului contract de delegare a gestiunii Serviciului.

6.

Procedura de licitatie public5 in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii Serviciului a fast
organizat5 conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilit5ti publice nr. 51/2006, cu
,rnodific5rile i completkile ulterioare ("Legea nr. 51/2006), Legii serviciului de salubrizare a localitatilor
nr. 101/2006 cu modific5rile si complet5rile ulterioare („Legea nr. 101/2006"), si ale Legii 100/2016
privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarillulterioare
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("Legea 100/2016") si ale HG nr.867/2016 privind Normele de aplicare ale Legii nr.100/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare("HG 867/2016")
7. SC SOMA SRI, denumit5 mai sus Delegatul a fost desemnata c4tig5toarea procedurii organizate
pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform Raportului procedurii nr. 892 din12.04.2021,
Au convenit incheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a
activit5tii de colectare i transport a deeurilor municipale §i a altor fluxuri de deeuri conform termenilor i
conditiilor stipulate in cele ce urmeaza:

CAPITOLUL I. DEFINITII 51 INTERPRETARE
ARTICOLUL 1— DEFINITII 51 INTERPRETARE
(1) In sensul prezentului Contract, termenii i expresiile scrise cu majuscul5 vor avea, cu exceptia situatiei in
care contextul reclam5 altfel, sensul stabilit in prezentul Articol:
"An Contractual"

inseamn5 o perioad5 de timp incepand la Data inceperii Contractului i
terminandu-se la acee4 data a anilor urmatori, pana la data incet5rii duratei
prezentului Contract;

„Aria Delegarii"

inseamna raza teritorial5 a a unitatilor administrative care formeaza
impreuna Delegatarul;

„Asociatia"/„ADIS"

inseamn5 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar5 pentru Salubrizare Bac5u ,
inregistrat5 in Registrul asociatiilor i fundatiilor de pe lang5 Judec5toria
Bac5u cu num5rul 138/A/04.08.2009;

„Autoritatea Competenta"

inseamn5 once instant5 judecatoreasc5 competent5 i once autoritate
locala, national5 sau organizatie internationala, inspectorat, agentie,
ministru, minister, persoana oficial5 sau functionar public din cadrul
Guvernului Romaniei, institutie publica, inclusiv, dar nelimitandu-se la,
Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea de Reglementare"

inseamn5 Autoritatea National5 de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) sau once alt5 institutie similar5 care
poate fi autorizat5 §i imputernicit5 conform Legii in vigoare la un moment dat
s5 monitorizeze i s5 reglementeze regimul tarifelor i/sau al Serviciului;
„Autorizatii"

inseamna toate autorizatiile, licentele, permisele, certificatele, avizele,
aprob5rile etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau aka Autoritate
Competenta, in scopul furniz5rii/prestarii §i gestiunii Serviciului;

"Bun Practici Comerciale"

inseamna toate actiunile, faptele, metodele i practicile relevante aplicabile in
general in vederea gestion5rii Deeurilor care, la un anumit moment dat, in
termeni rezonabili i in conditiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru
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gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului
Contract, Bunele Practici Comerciale includ:
(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale,
instalatii i statii, resurse adecvate, inclusiv a utilitatilor necesare astfel Trick
aceste elemente ante-mentionate sa functioneze la capacitate maxima atat in
conditii normale de operare, cat §i in conditii exceptionale de operare ce pot
fi prevazute in limite rezonabile;
(B) suficient personal de exploatare cu experient5 i instruire adecvate in
operarea corect5 i eficient5 a elementelor mentionate la litera (A) de mai
sus, inand cont de specificatiile i normele de fabricatie; totodat5, acest
personal trebuie s5 fie capabil s5 lucreze i in conditii neobiwuite ce pot fi
prev5zute in limite rezonabile;
(C) operatiile de intretinere i reparatii preventive on de rutin5, executate
intr-un mod care asigur5 exploatarea i operarea in sigurant5 i pe termen
lung, tinand cont de recomandarile fabricantului; de asemenea, operatiunile
de intretinere §i reparatii ante-mentionate vor fi executate de personal
instruit i cu experient5, care detine know-how-ul, tehnica, uneltele
echipamentele adecvate;
(D) verific5ri i controale inopinate i adecvate pentru a asigura functionarea
la parametri optimi a echipamentelor i utilajelor folosite in gestiunea
Serviciului conform, atat in conditii normale, cat i in conditii neobiwuite (ce
pot fi prevazute in limite rezonabile);
(E) operarea echipamentelor i utilajelor folosite in gestiunea Serviciului in
conditii de sigurant5 deplin5 pentru personalul manevrant, alti angajati,
populatie, mediul inconjurator, precum §i pentru alte instalatii conexe;
"Bunuri de Preluare"

inseamna acele bunuri care la Data Incetarii Contractului pot reveni
Delegatarului, in m5sura in care acesta din urm5 Ii manifesta intentia de a
prelua bunurile respective in schimbul pl5tii unei compensatii, in conditiile
Legii §i ale prezentului Contract;

"Bunuri de Retur"

inseamn5 acele bunuri care, la Data Incet5rii Contractului, revin sau intra in
proprietatea Delegatarului, de plin drept, in principiu gratuit (cu exceptia
cazurilor prev5zute de prezentul Contract), in bun5 stare, exploatabile
libere de once sarcini, ipoteci, gajuri sau garantii on obligatii similare;

"Bunuri Proprii"

inseamn5 acele bunuri care apartin Delegatului i care r5man in proprietatea
sa dup5 Data Incet5rii Contractului;

„Caietul de Sarcini"
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inseamn5 Caietul de Sarcini al Serviciului, anexat prezentului Contract.

"Colectarea Separata"

inseamna colectarea in cadrul careia un flux de de§euri este pastrat separat in
functie de tipul §i natura de§eurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a
acestora.

"Contract"

inseamna prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, impreuna cu
toate Anexele sale, a§a cum pot Ii modificate acestea sau Contractul la un
moment dat cu acordul P5rtilor prin acte aditionale;

"Data de Incepere (a Contractului)"

inseamna data notificat5 in ordinul de incepere transmis de

Delegatar, dup5 indeplinirea cerintelor prevazute la Articolul 3 ("Durata
Contractului, Perioada de Mobilizare §i Data de Incepere") din prezentul
Contract pentru Perioada de Mobilizare;
"Data Intrarii in Vigoare"

inseamna Data Semnarii Contractului, mai jos definita, data la care Contractul
va intra in vigoare;

"Data Incet5rii (Contractului)" inseamn5 data la care Contractul Ii inceteaza efectele intre Parti, fara a
aduce atingere exceptiilor stipulate la Articolul 50 ("Mentinerea unor
prevederi dup5 Data Incetarii") din prezentul Contract;
"Data Semnarii (Contractului)"

inseamn5 data cand Contractul a fost semnat de catre reprezentantii
Delegatului §i ai Delegatarului sau de catre ultimul dintre ace§tia in cazul in
care Contractul nu este semnat in aceea§i zi de catre ambele Parti;

"Dau n5"

inseamna once prejudiciu, direct sau indirect, constand in pierderea efectiva
suferita de creditorul obligatiei neindeplinite de catre cealalta Parte §i
beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului tinandu-se cont
§i de cheltuielile pe care Partea prejudiciat5 le-a realizat pentru limitarea sau
evitarea prejudiciului §i once alte costuri §i cheltuieli de once natura §i tip,
angajate in vederea restabilirii situatiei care ar fi trebuit sa existe in lipsa
respectivului prejudiciu;

"Delegat"

inseamna SC SOMA SRL, careia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Delegatar"

inseamna Municipiul Bacau §i cele 22 comune limitrofe (Bere§ti Bistrita,
Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipe§ti, Garleni, Gioseni, Hemeiu§, Horge§ti, Ite§ti,
Letea Veche, Luizi Calug5ra, M5gura, Margineni, Nicolae Balcescu, Praje§ti,
Racaciuni, Racova, Sarata, Sauce§ti, Tama§i §i Traian), unitati administrativteritoriale membre ale ADIS, care au atribuit prezentul Contract prin
intermediul ADIS;

„Depozit"

inseamna rampa pentru depozitarea De§eurilor, la suprafata sau subteran,
pentru scopul prezentului Contract, acesta referindu-se la depozitul conform
situat in comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau;
inseamna once substant5 sau obiect pe care detinatorul II arunc5 on are
intentia sau obligatia sa il arunce;

Pagina 8 din 55

inseamna De5eurile care au fost initial utilizate ca ambalaje (once material

"Deseuri din ambalaje"

care este utilizat pentru a impacheta, proteja, inmana, preda 5i prezenta
bunuri). De5eurile din ambalaje pot rezulta dintr-o gam 5 larg5 de surse
incluzand supermarketuri, magazine de desfacere, industrii producatoare,
gospod5rii, spitale, hoteluri, restaurante 5i companii de transport. Obiecte
precum sticle, cutii de plastic, doze de aluminiu, ambalaje de mancare, paleti
de lemn, 5i bidoane sunt clasificate ca ambalaje;
„Deseuri din constructii

demol5ri"

Inseamn5 De5euri provenite din locuinte, generate de activitati de

reamenajare 5i reabilitare interioara 5i/sau exterioar5 a acestora;
"Deseuri Menajere"

Inseamn5 De5eurile provenite de la Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt definiti
de prezentul Articol, inclusiv de5eurile voluminoase (mobilier, covoare,
obiecte marl de folosint5 indelungat5 altele decat de5eurile de echipamente
electrice, electrocasnice 5i electronice);

"Deseuri Municipale"

Inseamna De5euri Menajere 5i De5euri Similare;

"Deseuri Reciclabile"

inseamna de5eurile care prin operatiuni de valorificare pot fi transformate In
produse, materiale sau substante pentru a-5i indeplini functia initial5 on
pentru alte scopuri. Operatiunile de valorificare care se incadreaza in
categoria recicl5rii includ retratarea materialelor organice, dar nu includ
valorificarea energetica i conversia in vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru operatiunile de umplere;

„Deseuri Reziduale"

inseamna alte tipuri de De5euri Municipale deck De5eurile Reciclabile 5i
De5eurile Verzi colectate separat;

"Deseuri Similare"

Inseamn5 De5euri care din punctul de vedere al naturii 5i al compozitiei sunt
comparabile cu De5eurile Menajere, exclusiv de5eurile din productie, din
agricultur5 5i din activitati forestiere;

"Deseuri Verzi"

inseamn5 Bio-de5eurile compuse din De5euri provenind din parcuri sau
gr5dini, precum frunze, iarb5, flori, garduri vii, crengi, etc.;

„Deseuri stradale"

inseamn5 De5euri specifice cailor de circulatie public, provenite din
activitatea cotidian5 a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din
depunerea de substante solide provenite din atmosfer5;

"Documentatia de Atribuire" inseamn5 documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
Contractului 5i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv documentele
licitatiei, conform procedurii aplicabile potrivit Legii;
"Durata Contractului"
Garantia de Bun5 Executie"

va avea intelesul prev5zut la Art. 3 din prezentul Contract;
Inseamn5 garantia de bun5 executie a Contractului, constituit5 legal de
Delegat, prin scrisoare de garantie bancar5 emisa de o band c
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erciala

roman5 sau str5in5 avand o sucursal5 deschis5 In Romania sau de o societate
de asigurki, executabil5 la prima cerere a Delegatarului, cuprinzand
angajamentul irevocabil i neconditionat al emitentului de a pl5ti once sum5
de bani solicitat5 de Delegatar dar in limita valorii Garantiei de Bun5 Executie,
pentru a garanta:
a)

plata oric5ror penalitki care se pot Inregistra in favoarea Delegatarului;

b)

plata orickor sume c5tre Delegatar conform prezentului Contract,
inclusiv ca urmare a neindeplinirii de c5tre Delegat a obligatiilor asumate
prin prezentul Contract;

"Indicatori de Performant5"

inseamn5 Indicatorii Tehnici i Indicatorii Privind Tintele, astfel cum sunt
definiti in prezentul Articol;

"Indicatori privind Tintele"

inseamn5 cerintele tehnice, cantitative i procentuale legate de tintele care
trebuie atinse in gestiunea Serviciului, de Indeplinit de c5tre Delegat conform
Regulamentului Serviciului si Caietului de sarcini, anexe la prezentul Contract;

"Indicatori Tehnici"

inseamn5 cerintele i standardele legate de eficienta Serviciului, care trebuie
Indeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului si Caietului de
sarcini, anexe la prezentul Contract;

„Informatii Confidentiale"

inseamn5: (i) toate evidentele, rapoartele, conturile i alte documente i
informatii transmise sau puse la dispozitie (i marcate drept confidentiale) de
o Parte celeilalte in leg5tur5 cu obiectul prezentului Contract (transmise in
once mod i indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele
cu caracter personal in sensul Legii privind protectia datelor cu caracter
personal; i/sau (ii) informatiile sensibile din punct de vedere comercial care
reprezint5 acele informatii a caror dezv5luire ar prejudicia sau ar putea
prejudicia interesele comerciale ale orickei persoane, secretele comerciale,
drepturile de proprietate intelectual5 i elementele de know-how ale oric5rei
P5rti i care sunt exceptate de la liberul acces la informatii conform Legii;

„Lege"

inseamn5 once norme de drept aplicabile In Romania incluzand, dar far5 a se
limita la acestea: tratate, legi, ordonante, hotarari, regulamente, coduri,
norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de
drept §i hot5rari judec5tore0 obligatorii

erga omnes,

precum i

reglement5rile obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum i once
cerint5 sau recomandare a Autoritati de Reglementare, a unei Autorit5ti
Competente din Romania sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare
sau aplicare a orickeia dintre cele de mai sus de catre o Autoritate
Competent5 din Romania sau la nivelul Uniunii Europene. In sensul prezentei
definitii „hot-oral-He judecotore5ti obligatorii erga omnes" reprezint5 (i)
hot5rarile judec5tore0 definitive p
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j,

ip materia conte ciosul

administrativ prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu
caracter normativ, (ii) deciziile Curti' Constitutionale prin care se constat5
neconstitutionalitatea unui act normativ, (iii) recursurile in interesul legii
pronuntate de Inalta Curte de Casatie i Justitie asupra problemelor de drept
care au fost solutionate diferit de instantele de judecata precum i (iv)
hot5rarile judeatore0 pronuntate in actiunile colective introduse de catre o
categorie anume de cetAteni si care beneficiaza de efectele acesteia;
"Modificare Legislativ5" inseamn5 once intrare in vigoare, modificare, completare, suspendare,
abrogare (total5 sau partial5) a oricarei Legi astfel cum este definit5 mai
sus sau once alt eveniment cu efect similar, intervenit dup5 Data Intrarii
In Vigoare a Contractului;
"Oferta"

inseamn5 oferta depusa de Delegat in cadrul procedurii de atribuire a
prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiar5
propunerea tehnic i este atapt5 ca Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

"Perioada de Mobilizare"

inseamna perioada cuprinsa intre Data Semnarii §i Data de Incepere a
prezentului Contract;

"Perioada de Monitorizare"

inseamn5 o perioada specifica (respectiv o lunk un trimestru sau un an) pe
parcursul c5reia Delegatarul monitorizeaza modul de prestare a Serviciului de
catre Delegat, respectiv Indicatorii de Performant5, sau once perioad5 de
timp pe parcursul careia Delegatarul a decis s5 monitorizeze performantele
Delegatului prin inspectii inopinate;

„Preselectare"

inseamna activitatea de selectare prealabil5 a Dewurilor la sursa de
producere, pe tipuri de materiale;

„Programul de Operare"

inseamn5 frecventa cu care Delegatul trebuie s Ii indeplineasca obligatiile
specifice de furnizare/prestare a Serviciului, in special s5 incarce Deeurile din
cadrul activiatii de colectare, astfel cum este stabilit in Articolul 16
("Prestarea Serviciului, graficul de operare §i intretinerea bunurilor") din
prezentul Contract;

„Reciclare"

inseamn5 operatiunea de prelucrare a unui De§eu in vederea refolosirii;

"Regulamentul Serviciului"

inseamn5 regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la prezentul
Contract), aprobat de Delegatar conform regulamentului-cadru la nivel
national adoptat de Autoritatea de Reglementare; in scopul prezentului
Contract vor fi aplicate doar prevederile din regulament care privesc
Serviciului astfel cum este acesta definit in prezentul Articol;

„Salubrizare"

insea mn5 totalitatea operatiunilor §i activit5tilor necesare pentru p5strarea
unui aspect salubru al localitatilor;
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"Serviciul"

inseamn5 urmkoarele activitki componente ale serviciului de salubrizare al
Delegatarului, conform Legii, cu excluderea celorlalte activitki componente
care nu fac obiectul prezentului Contract:
a)

colectarea separat5 i transportul separat al de§eurilor municipale i al
deeurilor similare provenind din activitki comerciale din industrie
institutii, inclusiv fractii colectate separat, f5r5 a aduce atingere fluxului
de de§euri de echipamente electrice §i electronice, baterii i acumulatori;

b)

colectarea i transportul de§eurilor provenite din locuinte, generate de
activitati de reamenajare i reabilitare interioar5 i/sau exterioara a
acestora;

"Tariful"

inseamn5, impreuna sau separat, in functie de context, contravaloarea
furnizarii/prestarii fiec5rei activit5ti ce compune Serviciul a ckui gestiune
este delegata in baza prezentului Contract, conform Articolului 10 („Tariful")
din prezentul Contract;

"Utilizator(i)"

inseamn5:
a)

comunitatile locale considerate in intregul or sau comunitatile locale
componente ale ADIS, in cazul activitatilor specifice Serviciului care sunt
prestate de c5tre Delegat a ckor valoare se achit5 direct Delegatului de
c5tre Delegatar/ADI de la bugetul local;

b)

persoanele fizice sau juridice care beneficiaz5 de una sau mai multe
activitati specifice Serviciului, onform clauzelor specifice prezentului
Contract;

"Utilizator(i) Casnic(i)"

inseamn5 Utilizatorii, astfel cum sunt definiti mai sus, care sunt persoane
fizice sau asociatii de proprietari/locatari ai apartamentelor din condominii,
dup5 caz;

"Utilizator(i) Non-Casnic(i)"

inseamn5 Utilizatorii, altii deck Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt definiti de
prezentul Articol, i in special persoanele juridice precum: agent' economici,
institutii publice, asociatii altele deck asociatiile de proprietare/locatari,
fundatii etc.;

„Zi"

inseamn5 once zi calendaristic5, atunci c5nd nu se face referire expres5 la „Zi
Lucrkoare";

„Zi Lucratoare"

inseamn5 once zi in afara (i) zilelor de sambata §i duminica; (ii) oricarei zile de
skbatori legale in Romania sau oric5rei zile in care bancile sunt inchise
pentru tranzactii, in conform itate cu Legea in vigoare;

(2) In 91prinsul prezentului Contract i/sau in Anexele sale, termenii folositi cu majuscule 4i vor pastra,
indifrent de locul in care sunt folositi in cuprinsul acestora, intelesul dat in definitia aferenr. Formele
,
kl" Vs. C 04
4?
!
4.0

0
d
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cuvintelor la singular subibteleg formele de plural 5i invers;
(3) Impartirea pe capitole i articole, precum 5i titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a u5ura
sistematizarea 5i nu va afecta interpretarea prezentului Contract 5i nu va servi interpret5rii intentiilor P5rtilor;
(4) Once referire la articole sau numere de articole va insemna, dad nu este altfel specificat, o referire la
articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract;
(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest document dup5 cum
este revizuit, modificat sau completat 5i in vigoare la anumite intervale de timp i va include referiri la once
document care II revizuie5te, modific5 sau completeaz5 sau intr5 In vigoare, este incheiat tinand cont de sau
In conform itate cu prevederile acestuia;
(6) Referirile la "P5rti" desemneaz5 p5rtile prezentului Contract, iar referirile la "Parte" desemneaza una
dintre p5rtile prezentului Contract;
(7) Termenii utilizati i nedefiniti in prezentul Contract 5i care sunt definiti de actele normative aplicabile vor
avea Intelesul prev5zut In definitia corespunzatoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA l DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2— OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul prezentului Contract II reprezinta prestarea activit5tilor componente ale serviciului de
salubrizare a localitatilor in regim de gestiune delegat5, care compun "Serviciul" astfel cum este definit acesta
la Articolul 1 („Definitii i interpret5ri") de mai sus, respectiv:
a)

colectarea separat5 5i transportul separat al de5eurilor municipale 5i al de5eurilor similare provenind din
activit5ti comerciale din industrie i institutii, inclusiv fractii colectate separat, Vara a aduce atingere
fluxului de de5euri de echipamente electrice i electronice, baterii 5i acumulatori;

b)

colectarea i transportul de5eurilor provenite din locuinte, generate de activit5ti de reamenajare
reabilitare interioar5 5i/sau exterioar5 a acestora;

(2) Categoriile de deseuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:
(1) deseuri menajere respectiv fractiile de deseuri reciclabile (hate, carton, plastic, metale, sticla),
deseuri voluminoase, deseuri menajere periculoase si deseuri reziduale;
(2) deseuri similare provenind din activitati comerciale, din industrie si institutii, respectiv fractiile de
deseuri reciclabile (hate, carton, plastic, metale, sticla), deseuri voluminoase Si deseuri
reziduale;
(3) deseuri din piete, respectiv fractiile de deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic, metale, sticla),
biodeseuri Si deseuri reziduale;
(4) deseuri din constructii si desfiintari provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare
si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.
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(3)

Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp mentionata la

Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare 5i Data de Incepere"), dreptul 5i obligatia de a
furniza Serviciul in Aria Delegarii, inclusiv dreptul 5i obligatia de a administra 5i de a exploata Bunurile de
Retur prev5zute in Anexa nr. 4 la prezentul Contract.
(4)

Obiectivele Delegatarului sunt:
a) Imbunkatirea conditiilor de viata ale populatiei;
b) sustinerea dezvoltarii economico-sociale a localiatilor;
c)

promovarea calit5tii 5i eficientei Serviciului;

d) dezvoltarea durabil5 a Serviciului;
e)

gestionarea Serviciului pe criterii de transparenta, competitivitate 5i eficient5;

f)

protectia 5i conservarea mediului inconjur5tor 5i a san5t5tii populatiei;

g)

respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubrizarea localitatilor.

ARTICOLUL 3— DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE SI DATA DE INCEPERE

(1) Durata prezentului contract de delegare a gestiunii este de 96 de luni de la Data de Incepere Contractului
5i va expira in ultima zi din ultima luna a termenului de 96 de luni.
(2) Data de Incepere este ulterioar5 Datei Intr5rii in Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1
(„Definitii 5i interpretare") din prezentul Contract.
(3) P5rtile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului in conditiile prevazute de Legea aplicabilA la
data prelungirii. Prelungirea va fi convenit5 prin act aditional la Contract nu mai tarziu de 6 (sase) luni inainte
de data expir5rii Contractului.
(4) intre Data Semn5rii 5i Data de Incepere, se intinde Perioada de Mobilizare.
(5) in Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lung de 90 (nouzeci) de Zile de la Data Semn5rii (daca
P5rtile nu convin prelungirea acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirm:
a) incheierea tuturor politelor de asigurare solicitate la Articolul 22 ("Asigur5ri") din prezentul Contract;
b) licenta eliberata de Autoritatea de Reglementare prin care Delegatului i se acorda permisiunea
furniz5rii/prest5rii Serviciului in Aria Delegarii;
c)

dovada ca dispune de, sau are acces la disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau
linii de credit confirmate de band i on alte mijloace financiare, suficiente pentru a indeplini fluxul de
numerar pentru contract, pentru o durata de 4 luni, in valoare de 6.300.000 lei sau echivalent (in alta
valuta), care vor fi destinate in mod exclusiv necesitatilor contractului care face obiec ul prezentului
contract, indiferent de obligatiile cell revin Delegatului in cadrul altor contracte.
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d) obtinerea celorlalte Autorizatii necesare conform Legii pentru inceperea prest5rii Serviciului;
e) angajarea personalului necesar la un grad de cel putin 90%, posturile cheie trebuie toate ocupate;
f)

preluarea de la entitatea contractant5 a echipamentelor concesionate (inclusiv testarea acestora,
daca este cazul);

g)

procurarea utilajelor i echipamentelor necesare (pentru categoriile de deseuri si activit5tile care fac
obiectul contractului) si amplasarea or in teritoriu — cump5rare, inchiriere, leasing, comodat etc.;

h) amenajarea i autorizarea activifAtilor in conformitate cu cerintele legale pentru toate punctele de
lucru (conform Caietului de Sarcini);
i)

includerea noilor arii de operare in sistemul de management calitate — mediu — securitate
ocupational5 si, eventual, adaptarea procedurilor operationale si procedurile de lucru;

I)

realizarea procedurii de monitorizare a execut5rii Contractului si aprobarea de Catre Delegatar;

k) stabilirea, impreun5 cu Delegatarul, a formatului standard al rapoartelor (zilnice, saptamanale,
lunare, trimestriale si anuale);
I)

realizarea machetei calendarului care va fi distribuit la utilizatori si aprobarea de c5tre Delegatar;

m) identificarea, impreuna cu Delegatarul a amplasamentelor pentru punctele de colectare a deseurilor
care nu sunt incluse in anexa 3 a Caietului de Sarcini;
n) realizarea Programului de executie al sp5larii recipientelor aferent primului an calendaristic de
executie al Contractului;
o) anuntarea operatorilor de salubrizare existenti, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate in baza
acestui Contract si, dupa caz, incheierea contractelor de prest5ri servicii cu acesti operatori.
10) alte masuri prev5zute a fi indeplinite in perioada de mobilizare, conform prezentului contract si a
documentatiei de atribuire
(6) Doar dup6 prezentarea tuturor acestor dovezi de c5tre Delegat, Partile pot incheia procesul-verbal de
predare-primire a bunurilor concesionate de catre Delegatar, iar Delegatarul va transmite Delegatului
Ordinul de incepere prin care Delegatul va fi notificat de data la care va incepe efectiv furnizarea Serviciului.
Data la care se incepe efectiv furnizarea Serviciului marcheaza Data de incepere a Contractului, astfel cum
este aceasta definita la Articolul 1 ("Definitii si interpretare") din prezentul Contract. Delegatul va emite
ordinul de incepere in maxim 3 (trei) Zile de la data primirii dovezilor complete transmise de Delegatar, iar
Data de Incepere notificat5 nu va fi mai tarziu de 5 (cinci) Zile de la data emiterii ordinului de incepere.
(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, P5rtile:
a) ii yor asuma toate obligatiile necesare i vor depune toate diligentele pentru ca prestarea Serviciului
s5 poat5 incepe, conform celor prev5zute in Caietul de sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la ontract)

Pagina. 15 din 55

b) vor furniza una alteia toate informatiile i datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile
acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) §i ale anexelor acestora,
dup5 caz.

(8) Dac5 la expirarea termenului de 90 (nouazeci) de Zile de la Data Semn5rii (dac5 reprezentantii legali ai
Pktilor nu convin in scris prelungirea acestui termen), Delegatul nu prezint5 Delegatarului dovezile prevazute
la alin. (5) din prezentul Contract se consider5 incetat de drept, f5r5 alta formalitate deck notificarea in acest
sens din partea Delegatarului catre Delegat, cu 5 (cinci) Zile inainte de data la care se va considera incetat
Contractul.

ARTICOLUL 4 —CONTRACTUL I DOCUMENTELE CONTRACTUALE
(1) Prezentul Contract reprezinta intreaga intelegere contractuala a pktilor cu privire la obiectul acestuia.
(2) Se considera ca documentele care alcatuiesc Contractul se explica reciproc §i se interpreteaz5 impreun5.
In eventualitatea oric5ror neconcordante intre cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majuscula i
definite in cadrul unei Anexe, intelesul stabilit de Articolul 1 („Definitii §i interpretare") al Contractului va
prevala asupra intelesului din Anexa, daca contextul acestui Contract permite.
(3) Prezentul Contract are urrnStoarele anexe:
a)

Oferta Delegatului, inclusiv clarifickile si raspunurile aferente furnizate in perioada de evaluare a
ofertelor (Anexa nr. 3);

b) Regulamentul Serviciului de Salubrizare (Anexa nr. 1);
c)

Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

d)

Inventarul bunurilor proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului pe intreaga Durat5 a
Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 4)

e)

Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prev5zute in Anexa nr. 4 (Anexa nr. 5)

f)

Ordinul de incepere a prestkii Serviciului (Anexa nr. 6);

g)

Lista indicativ5 a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 7);

h) Programul de lnvestitii (Anexa nr. 8);
i)

Indicatorii de Performanta impreuna cu penalitatile corespunz5toare, dup5 caz (Anexa nr. 9);

j)

Asigurkile (Anexa nr. 10);

k) Garantia de Bun5 Executie (Anexa nr. 11);
I)

Tarifele pe care Delegatul are dreptul s5 le aplice de la Data Inceperii (Anexa nr. 12);

m) Procedura de monitorizare a execut5rii Contractului ce urmeaza a fi realizata si agreata de ambele
parti pe parcursul perioadei de mobilizare (Anexa nr. 13);
n) Programul de Operare (Anexa nr. 14);
o)

Procedura de calcul a sumelor de plat; (Anexa 15).

(4) in cazul orickui conflict sau neconcordant5 intre corpul principal al Contractului §i once Anex clauza din
cuprinsul Contractului va prevala, cu exceptia situatiei in care se spe
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Vet in prezentul Cont gct.

CAPITOLUL III. DREPTURILE I OBLIGATIILE PARTILOR
ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI
Delegatarul are urrnStoare drepturi:
a) sa stabileasca programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare
aferenta Serviciului;
b) s5 coordoneze proiectarea si executia lucrarilor tehnico-edilitare, a investitiilor, in scopul realizarii
acestora intr-o conceptie unitar

i corelat5 cu programele de dezvoltare economico-sociala a

localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
C) sa realizeze investitii de interes comun in infrastructura tehnico-edilitare aferent5 Serviciului si in
acest scop sa finanteze lucr5rile necesare, precum i s5 contracteze i sa garanteze, conform
prevederilor legale aplicabile, imprumuturile in vederea finantarii programelor de investitii;
d) daca este cazul, s inspecteze Bunurile de Retur i s5 verifice gradul de realizare a investitiilor
prevazute de Contract in sarcina Delegatului;
e) s5 monitorizeze indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de Delegat;
f)

sa monitorizeze modul in care este satisfacut interesul public prin furnizarea serviciului de catre
Delegat;

g) s5 aplice penalitati in caz de executare cu intarziere sau neexecutare a obligatiilor contractuale de
catre Delegat, exceptand situatia cand Delegatarul nu si-a neindeplinit obligatiile sale contractuale si
inregistreaz5 intarzieri la plata facturilor c5tre Delegat peste termenul prevazut in prezentul contract
si/sau in situatia in care Delegatul a suspendat sau limitat prestarea serviciului potrivit legii si
drepturilor conferite de prezentul contract;
h) s5-si exprime intentia de a dobandi Bunurile de Preluare i s5 solicite Delegatului s5 semneze
contractul de vanzare-cumparare a acestor bunuri, la incetarea prezentului Contract;
i)

s5 modifice unilateral partea reglementara a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului si
Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 i nr. 2 la Contract) pentru motive ce in de interesul
national sau local si/sau in caz de Modificare Legislativa, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o
compensatie in cazul in care echilibrul contractual este afectat in mod semnificativ ca urmare a
acestor modificari;

j)

s5 aprobe structura i ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform Legii in
vigoare, intr-un termen agreeat de parti;

k) s5 rezilieze Contractul dac5 Delegatul nu ii respect5 obligatiile asumate prin Contract;
I)

s5 sanctioneze Delegatul in cazul s5varsirii contraventiilor prev5zute de Lege;

m) s5 aplice penalitatile pentru nerespectarea de catre Delegat a Indicatorilor de Performanta;
n) alte drepturi prevazute de prezentul Contract sau de Lege.

(2) Drepturije' prev5zute la alin. (1) de mai sus urmeaz5 a fi exercitate in numele i pe seama Delegatarului, de
cfatre A9.t5 in baza mandatului primit prin statutul sau. Delegatarul p5streaza dreptul de a fi in rmat si de a
une masuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa si bunurile ce le apartin, prin in rrmediul si in
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cadrul ADIS. In relatia Cu Delegatul, Asociatia constituie interfata intre Delegat si Delegatar. Pentru evitarea
oric5rui dubiu, prezentul alineat (2) nu se aplica drepturilor prevazute la alin. (1) lit. h) si k) de mai sus, in
legatur5 cu care ADIS are dreptul de a fi informat5.
ARTICOLUL 6— DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are urm5toarele drepturi:
a) s5 incaseze contravaloarea Serviciului prestat, corespunzator tarifului aprobat de Delegatar,
corespunzator sumelor si tarifelor ofertate de Delegat si acceptate de Delegatar ca urmare a
adjudecarii procedurii de atribuire, determinat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in
special cu metodologia aprobat 5 de ANRSC;
b) s5 aplice la facturare Tarifele aprobate;
c) sa solicite ajustarea Tarifului in raport Cu evolutia general 5 a preturilor i tarifelor din economie. Pe
parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata si aprobata o singura data, dar nu mai
devreme de 10 luni de la inceperea contractului, iar in urmatorii ani, cu indeplinirea conditiilor
impuse prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 109/2007;
d) s5 propun5 modificarea Tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului
contractual;
e) s5 beneficieze de exclusivitatea prest5rii Serviciului in Aria Deleg5rii, acordat5 in baza prezentului
Contract. Nici o art entitate (societate comerciala, consortiu, serviciu public) nu va putea presta
activitatile care fac obiectul prezentului Contract, in Aria Deleg5rii;
f)

sà suspende sau s limiteze prestarea Serviciului, f5r5 plata vreunei penaliz5ri, cu un preaviz de 15
(cincisprezece) Zile Lucr5toare, dac5 sumele datorate de UAT-uri conform mecanismului financiar din
Documentul de Pozitie si actele aditionale ale acestuia nu au fost achitate in termenele prev5zute in
prezentul contract; suspendarea sau limitarea prest5rii Serviciului se va aplica doar UAT - urilor care
nu si-au respectat obligatiile de plat5;

g)

incheie contracte cu tertii pentru intretinerea si reparatiile instalatiilor, utilajelor, echipamentelor
utilizate pentru prestarea Serviciului;

h) s solicite recuperarea debitelor in instanta direct de la UAT care nu si-a indeplinit obligatia de plata,
avand posibilitatea de a chema in instanta si ADIS, avand in vedere calitatea sa de mandatar al UATurilor;
i)

s5 exploateze bunurile si Serviciul care face obiectul contractului de delegare a gestiunii
corespunzator acestuia;

j)

relatiile contractuale dintre Delegatar si Delegat se bazeaz5 pe principiul echilibrului financiar al
contractului , respectiv pe realizarea unei posibile egalitati intre avantajele care ii sunt acordate
Delegatului si sarcinile care ii sunt impuse;
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k) s5 rezilieze Contractul dad Delegatarul nu Ii respecta obligatiile asumate prin Contract dupa
notificarea in prealabil cu 90 de zile lucratoare a Delegatarului;
I) sA aplice penalizari in caz de executare cu intarziere sau neexecutare a obligatiilor contractuale de
cAtre Delegatar, sau atunci cand nu se impune suspendarea sau dup5 caz rezilierea Contractului
m) s5 initieze modificarea §i/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii reglementarilor
4i/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii sale
n) alte drepturi prev5zute de prezentul Contract sau de legislatia in vigoare.

ARTICOLUL 7 —OBLIGATIILE DELEGATARULUI
Delegatarul are urmAtoarele obligatii:
a) s5 actualizeze i s5 aprobe modific5rile la Regulamentul Serviciului, cuprins in Anexa nr. 1 la prezentul
Contract, in baza regulamentelor cadru, conform legilor in vigoare;
b) s5 asigure finantarea serviciului conform prevederilor legale aplicabile in vigoare;;
c) s5 aprobe (inclusiv ajustarile i modificarile) Tarifele propuse de Delegat conform Legii in vigoare.
d) s5 verifice periodic:
1. calitatea Serviciului prestat;
2.

indeplinirea Indicatorilor de Performanta;

3.

mentinerea echilibrului contractual;

4.

asigurarea unor relatii echidistante i echilibrate intre Delegat 41 Utilizatori;

e) s5 nu-I tulbure pe Delegat in exercitiul drepturilor sale ce rezulta din prezentul Contract;
f) sa medieze, eventualele divergente, sesizari, plangeri etc. care apar intre Delegat §i Utilizatorii
Serviciului;
g) s5 colaboreze cu Delegatul i s5 II indrume in obtinerea a autorizatillor aferente Serviciului, conform
prevederilor legale in vigoare;
h) s5 respecte angajamentele asumate fa t5 de Delegat prin contractul de delegare a gestiunii
serviciului;
I)

s5 asigure resursele necesare finant5rii pl5tilor datorate Delegatului prin prezentul contract;

j)

s5 achite Delegatului contravaloarea Serviciul public prestat, conform prezentului contract.

k) s5 sprijine Delegatul in campaniile organizate privind informarea i conOentizarea Utilizatorilor
privind colectarea separata a De§eurilor;

Pagin5 19 din 55

I)

55 pastreze, in conditiile Legii, confidentialitatea datelor i informatiilor economico-financiare privind
activitatea Delegatului care i-au fost comunicate cu titlu confidential, altele deck cele de interes
public;

m) ADIS are obligatia de a notifica Delegatului denumirea UAT-urilor care nu au virat taxa de salubritate
colectata de la utilizatorii casnici si non casnici conform mecanismului financiar din Documentul de
Pozitie i actele aditionale ale acestuia in vederea activarii clauzei cuprinse in art. 6 — DREPTURILE
DELEGATULUI lit.f);
n) sS notifice delegatului aparitia oricaror imprejur5ri de natur5 s5 aduc5 atingere drepturilor acestuia
s5 intervina ferm luand toate masurile administrative necesare in cazurile de concurenta neloiala
nerespectarea bunelor practici comerciale i dispozitiilor legale de catre alti operatori in aria
deleg5rii, care perturb5 prestarea Serviciului de catre Delegat i pentru care acesta beneficiaza de
exclusivitate, conform contractului

ARTICOLUL 8 —OBLIGATIILE DELEGATULUI
Delegatul are urmatoarele obligatii generale:
a) s5 asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale §i cu respectarea Regulamentului
Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) i Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a
prescriptiilor, normelor i normativelor tehnice in vigoare, intr-o manier5 eficienta, in conformitate
cu Legea i Bunele Practici Comerciale;
b) sS presteze Serviciul pentru toti Utilizatorii din Aria Deleg5rii, cu asigurarea colect5rii intregii cantifati
de Deeuri generate care intra in obiectul prezentului Contract §i sa lase in stare de curatenie spatiul
destinat recipientelor de precolectare i domeniul public;
c)

s5 colecteze doar Deeurile generate in Aria Delegarii;

d) sa respecte fluxul Deeurilor prevazut la Articolul 14 ("Fluxul Deeurilor") din prezentul Contract;
e)

s5 accepte modificarea Programului de Operare §i a cerintelor tehnice, a§a cum sunt acestea
detaliate in Caietul de Sarcini al Serviciului, on de cate on va fi necesar din cauza modificarii
regulamentelor locale privind gestionarea de§eurilor, in cazul in care respectivele modificari sunt
facute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari nationale;

f)

s5 pl5teasc5 despagubiri pentru intreruperea nejustificat5 a prestarii Serviciului;

g) s5 depuna toate diligentele necesare pentru conservarea integrifatii bunurilor, instalatiilor,
echipamentelor, vehiculelor §i dot5rilor necesare presatrii serviciului i sS asigure exploatarea,
intretinerea §i reparatia acestora cu personal autorizat, in functie de complexitatea bunului respectiv
spe ificul postului/locului de munc5;
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h) s5 transmit5 Delegatarului modific5rile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum 5i situatia
patrimoniului public (cantitativ 5i valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in
contabilitatea acestuia;
s5 detin5 toate Autorizatiile necesare prestarii Serviciului, prev5zute de legislatia in vigoare, 55 obtin5

i)

5i sa mentin5 valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizatii;
sa respecte Indicatorii de Performanta prev5zuti in Regulamentul Serviciului 5i in Anexa nr. 9

.1)

(„Indicatorii de Performant5") la prezentul Contract, 5i s5 imbun5tateasc5 in mod continuu calitatea
Serviciului prestat;
k) s5 aplice metode performante de management care s5 conduca la reducerea costurilor de operare;
sa inregistreze toate reclamatiile i sesiz5rile, care Ii sunt adresate, intr-un registru 5i s5 ia masurile de

I)

rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societatii care a
reclamat, adresa reclamantului, data 5i ora reclamatiei, data 5i ora rezolv5rii, numarul de ordine al
reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesiz5rile scrise, Delegatul are obligatia s5 r5spund5, in
scris, in termen de maximum 30 (treizeci) de Zile de la inregistrarea acestora;
m) s5 furnizeze Autorit5tilor Competente 5i Delegatarului toate informatiile solicitate 5i sa asigure
accesul la documentele 5i documentatiile pe baza carora presteaz5 Serviciul, in conditiile Legii 5i ale
prezentului Contract;
n) sS tin5 evidenta gestiunii De5eurilor 5i s5 raporteze periodic atre Delegatar i oricaror alte Autoritati
Competente, inclusiv prin transmiterea c5tre Autoritatea de Competenta in domeniul protectiei
mediului, date 5i informatii despre activitatea specifica conform chestionarului din anchetele
statistice nationale, dup5 caz, conform Legii in vigoare;
o) s5 se asigure c5 toate substantele i materialele periculoase folosite sau care urmeaz5 sa fie folosite
in prestarea Serviciului sunt p5strate intr-un mediu controlat 5i in conditii de sigurant5 conform Legii
in domeniu 5i Bunelor Practici Comerciale, precum i ca toate recipientele cu substante periculoase
sunt etichetate corect 5i clar;
13) s5 nu cesioneze sau s5 transfere in vreun mod prezentul Contract sau once parte din drepturile 5i
obligatiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decat in conformitate cu conditiile stipulate la
Articolul 25 ("Sub-delegarea 5i transfer"), once operatie realizata in alte conditii find nula de drept;
s5 contracteze 5i s5 mentina pe toat5 Durata Contractului toate asigur5rile prev5zute la Articolul 22
("Asigur5ri") din prezentul Contract;
r)

s5 asigure existenta personalului necesar pentru prestarea Serviciului 5i sS asigure conducerea
operativa, mijloacele tehnice 5i personalul de interventie in situatii de urgent5;

s)

sa puna la dispozitia organizatorilor unor actiuni de salubrizare, igienizare, initiate de catre Delegatar
sau organizatii ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice 5i mijloace de transport aflate
in dot,re, in conditiile recuperarii de la organizator a cheltuielilor efectuate;
A

/
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t)

s5 organizeze periodic campanii de informare si conOentizare a publicului privind colectarea
separat5 a Dewurilor i sa" sprijine Delegatarul in campaniile proprii, organizate pentru informarea
Utilizatorilor privind colectarea separata a de§eurilor. Delegatul va furniza Delegatarului informatiile
privind costurile aferente campaniilor de informare si con§tientizare, impreuna cu documentele
justificative;

u) sa pl5teasc5 penalitatile contractuale in cuantumul prevazut de prezentul Contract i Anexele
corespunzatoare, in caz de nerespectare a obligatiilor sale contractuale §i a Indicatorilor de
Performa nta;
v) sa realizeze toate investitiile §i lucrarile la infrastructura aferenta Serviciului, conform prevederilor
prezentului Contract, in special ale Articolului 9 ("Obligatiile de investitii ale Delegatului") i ale
Articolului 16 ("Prestarea Serviciului, graficul de operare §i intretinerea bunurilor"), precum i ale
Anexei nr. 8 la prezentul Contract ("Programul de Investitii");
w) s5 asigure mentinerea continuitatii Serviciului pentru o perioad5 de 90 (nou5zeci) de Zile de la data
incetarii Contractului, la solicitarea Delegatarului;
x) once alte obligati' prev5zute de prezentul Contract.

ARTICOLUL 9— OBLIGATIILE DE INVESTITII ALE DELEGATULUI
(1) Delegatul se oblig5 s5 efectueze investitii conform Programului de Investitii, atapt ca Anexa nr. 8
"Programul de Investitii" la prezentul Contract, i inand seama de prevederile de mai jos ale prezentului
articol.
(2) Delegatul va achizitiona i va pune la dispozitia detin5torilor de Deeuri recipientele necesare realizarii
activitatii de precolectare separata a Dewurilor. Costurile de achizitionare a acestora sunt incluse in tariful
ofertat de Delegat pentru prestarea activit5tii de colectare i transportul al dewurilor menajere i similare,
conform Ofertei sale (Anexa nr. 3 la prezentul Contract). Numarul i alocarea acestor materiale sunt
prev5zute in Programul de Investitii.
(3) Once modificare la Programul de Investitii, in masura in care o astfel de modificare este permis5 conform
Legii aplicabile, nu va fi operat5 deck dup5 aprobarea propunerilor Delegatului de catre Delegatar §i va fi
inclusa in Programul de lnvestitii prin act aditional la prezentul Contract, semnat de toate P5rtile.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 10 —TARIFUL
(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul sã le aplice la Data de incepere a Contractului, pentru fiecare
activitate aferenta Serviciului prestatagurnizata, sunt cele prevazute in Anexa nr. 12 la prezentul Contract.
(2) Pentru evitarea oricarui dubiu, partile confirma c5 plata facturilor emise de Delegat care ADIS se asigura
dih, taxa .spicial5 instituit5 in acest scop de unit5tile administrativ-teritoriale membre ADIS atat pentru
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persoane fizice cat i pentru persoane juridice i institutii publice. Unit5tile administrativ-teritoriale vireaza
c5tre ADIS sumele colectate din aceast5 taxa', iar ADIS va delimita din suma integral 5 primit5 cota aferent5
activit5tilor ce fac obiectul prezentului Contract i are obligatia de a achita din aceste sume, corespunz5tor,
facturile emise de Delegat. Once tarif/tax5 aferente activit5tilor gestionate prin intermediul instalatiilor de
tratare a deeurilor vor fi achitate de ADIS direct acelor operatori, pe baza evidentelor cantit5tilor de dewuri
depuse de Delegat la acele instalatii, neexistand nici un fel de operatii de plat directe intre Delegatul
prezentului contract si operatorul instalatiilor de tratare a dewurilor sau alti operatori de salubrizare care
opereaz5 pe teritoriul judetului Bac'au. Prin urmare, in tariful incasat de Delegat in baza prezentului Contract
pentru Serviciul prestat utilizatorilor casnici i non-casnici nu va fi acceptat5 nicio component5 care s5
corespund5 contravalorii vreunui tarif de tratare a dewurilor (sortare, compostare, depozitare), care fac
obiectul activit5tii altor operatori din judetul Bac5u.
(3 Modificarea/ajustarea dupa caz a tarifelor prevazute in Anexa nr. 12 se va efectua in conformitate cu
prevederile legale privind metodologia de stabilire, ajustare i modificare a tarifelor pentru activit5tile
specifice ale serviciului de salubrizare.
(4) Modificarea i ajustarea tarifului se aprob5 de catre ADIS, in baza mandatului prealabil special acordat in
acest sens de c5tre UAT-uri prin HCL.
(5) Tarifele prevazute in Anexa 12 pot fi ajustate/modificate ca urmare a indeplinirii urm5toarelor conditii,
astfel:
a)

Ajustarea solicitat5 de delegat va fi aprobat5/ realizata de delegatar pentru a se asigura corelarea
nivelului tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor i tarifelor din economie.
Parametrul de ajustare poate fi indicele preturilor de consum (IPC) comunicat de Institutul National
de Statistic5, evolutia cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare conform legii.

b)

Pe parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata i aprobata o singura data , dar nu
mai devreme de 10 luni de la inceperea contractului, iar in urmatorii ani, cu indeplinirea conditiilor
impuse prin Ordinul Preedintelui ANRSC nr. 109/2007

(6) Modificarea tarifului solicitata de Delegat va fi aprobata/realizata de delegatar numai dup5 primul an de
derulare a contractului in urm5toarele situatii:
a)

intervine o majorare a unuia sau mai multe elemente de cost din structura tarifelor cu mai mult de
5%, pe o perioada de 3 luni consecutive;"

b) modificarea conditiilor de prestare a activitatii;
c) ca urmare a ad5ug5rii unui nou element de cost in structura tarifelor;
d) ca urmare a prevederilor legislative care conduc la cresterea cheltuielilor de protective a mediului si
de securitate si sanatate in munca.
(7) In cazul in care perioada cuprinsa intre data deschiderii ofertelor si data inceperii derularii efective a
prestatiei este mai mare de un an, operatorul poate solicita ajustarea/modificarea tarifelor inainte de
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inceperea derularii efective a prestatiei, Cu indeplinirea conditiilor impuse prin Ordinul Presedintelui ANRSC
nr.109/2007.
(8)Tariful se actualizeaza cu formula:

Tn+1=Tn x IPC (t1-t2)/100;
Unde:
— Tn+1 este tariful perioadei n+1, adica cel nou;
Tn = este tariful actual;
— IPC(t1-t2) se obtine de la INS, sub forma de fisier excel sau de numar, exprimat in procente;
Se va utiliza IPC pe servicii comunicat de www.insse.ro
— Perioada curenta = luna anterioara lunii in care se face calculul, sau la care se doreste actualizarea
(adica data la care calculam Tn+1);
Perioada de referinta=luna la care a fost calculate Tn;

(9) Tarifele aprobate trebuie sã conduca la atingerea urmatoarelor objective:
a) asigurarea prestarii Serviciului la nivelurile de calitate i Indicatorii de Performant5 stabiliti prin
Caietul de Sarcini at Serviciului, Regulamentul Serviciului i prin prezentul Contract;
b) realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului i
asigurarea unui echilibru intre riscurile i beneficiile asumate de Parti;
c)

asigurarea functionarii eficiente a Serviciului §i a exploatarii bunurilor apartinand domeniului public i
privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum §i asigurarea protectiei mediului.

(10) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegarii se factureaza de catre Delegat, pe baza cantitatilor
de deeuri colectate, factura fiind insotita de o defalcare a cantitatilor pentru fiecare UAT in parte, dup5 cum
urmeaza :
a) pentru contravaloarea Serviciului prestat aferent fiecarui UAT, Delegatul va emite catre ADIS o Situatie
cu defalcarea prestatiilor catre fiecare UAT, lunar, pana cel tarziu in a 15 zi lucratoare a lunii
urmatoare lunii in care a fost prestat Serviciul, ;
b) in maxim 45 zile lucratoare de la inregistrarea la ADIS a Situatiei cu defalcarea prestatiilor, ADIS va
inOinta Delegatul asupra aprobarii integrale a Situatiei, sau a serviciilor refuzate, caz in care ADIS va
solicita refacerea Situatiei cu serviciile acceptate la plata;
c) in maxim 15 zile lucratoare de la aprobarea Situatiei, Delegatul va emite factura pentru serviciile
acceptate la plata;
d) pentru contravaloarea activitatilor cu caracter neperiodic prestate utilizatorilor casnici i non-casnici
(colectarea deeurilor din constructii i desfiintari), conform contractelor individua de prestari
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servicii incheiate in acest sens, facturile urmeaza a fi emise c5tre fiecare utilizator casnic/non-casnic in
baza contractului individual;
(11) Cantit5tile de deseuri colectate vor fi m5surate prin cantarire la instalatiile de tratare a deseurilor;
cant5rirea cantit5tilor de deseuri colectate din fiecare unitate administrativ teritoriala in parte se va realiza
utilizand sistemele de cant5rire aflate in dotarea masinilor de colectare;
(12) ADIS se oblig5 s5 pl5teasc5 facturile emise de Delegat conform lit. c) de la alineatul precedent in termenul
de maxim 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul ADIS, dar nu mai tarziu de 60 de zile
calendaristice de la data inregistrarii facturii la sediul ADIS;
(13) In cazul neachit5rii facturilor in termenul specificat la alin. (14), Delegatarul va datora Delegatului penalitati
in cuantum de 0,01% pe zi de intarziere din valoarea neachitata, aplicabile din prima zi de intarziere dup5
expirarea termenului mentionat la alin. (14). Delegatul va recupera valoarea penalitatilor direct de la UAT urile
care nu au virat la timp si integral valoarea taxei de salubritate catre ADIS.
(14) ADIS va putea achita partial facturile emise de Delegat conform lit. c) de la alin (12). In aceste situatii ADIS
se oblga sa informeze Delegatul in 15 zile de la primirea facturii asupra UAT-urilor care nu si-au achitata
obligatiile;
(15) Pentru utilizatorii casnici si non-casnici care vor opta pentru aplicarea instrumentului economic „PLATESTE
PENTRU CAT ARUNCI", Delegatul, fie va reduce frecventa de colectare, fie va micsora volumul recipientelor de
colectare. Utilizatorii casnici care solicit5 aplicarea instrumentului economic „PLATESTE PENTRU CAT ARUNCI"
vor beneficia de o reducere proportionala a taxei de salubrizare. Mecanismul privind implementarea
instrumentului va fi prezentat in Regulamentul de implementare a taxei de salubrizare. In cazul utilizatorilor
non-casnici, taxa de salubrizare care va fi platit5 pentru colectarea deseurilor similare va fi proportionala cu
volumului recipientului/recipientelor de colectare a deseurilor.
(16) Solutionarea oric5ror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 52 („Legea aplicabil5
si solutionarea litigiilor") din prezentul Contract. Pana la solutionare vor fi aplicate Tarifele in vigoare, iar in
urma solutionarii disputei, noile Tarife, aprobate conform Legii, vor intra in vigoare in luna imediat urmatoare.

ARTICOLUL 11 - REDEVENTA
(1) Pentru fiecare An Contractual de la Data Inceperii Delegatul va plati urmatoarelor unitati administrativ-

teritoriale avand calitatea de Delegatar o Redevent5 in suma de:
- Municipiului Bac5u pentru primii doi ani ai contractului suma de 277.000 lei/an in contul
R089TREZ06121360206XXXXX.
(2) Redeventa va fi pl5tit5 semestrial, pana cel tarziu in a douazecea zi calendaristica la semestrului urmator.
(3) In cazul neachit5rii redeventei in termenul specificat la alin. (2), Delegatul va datora Municipiului Badu
penalit5ti de 0,01% pe zi de intarziere, aplicabile din prima zi de intarziere dup5 expirarea termenului
mentionat la alin. (2). Atat redeventa neachitata cat si penalitatile de intarziere aferente vor urma regimul
pre
ut in Codul de procedura fiscal pentru creantele bugelelor I

A
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(4) Neplata redeventei de c5tre Delegat in termen de 60 (sasezeci) de Zile de la data scadentei, confer5
Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept lar5 a fi nevoie de nicio alta formalitate
sau de interventia unei instante judec5tore5ti. Delegatul va r5mane obligat si dup5 rezilierea Contractului la
plata Redeventei datorate !Ana la Data incet5rii Contractului conform prezentului articol, precum si la plata
penalitStilor de intarziere calculate potrivit alin. (4) din prezentul Articol.
(5) Cuantumul redeventei se va actualiza anual cu indicele preturilor de consum ("IPC") comunicat de
Institutul National de Statistica.
(6) Redeventa astfel pl5tit5 se face venit la Fondul de Intretinere, inlocuire i Dezvoltare ("Fondul IID"),
constituit In conditiile Legii pentru bunurile aferente Serviciului care au fost finantate prin Programul ISPA.
(7) In situatia In care pe parcursul executarii Contractului Delegatarul investe5te in Bunuri de Retur noi
acestea vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 4 5i nr. 5 vor fi actualizate corespunz5tor. Odata
preluate de catre Delegat in baza procesului-verbal de predare-primire, acesta va plati Delegatarului
redeventa ce va fi stabilita de comun acord prin raportare la valoarea bunurilor si durata concesionarii.

ARTICOLUL 12 —INDICATOR!! DE PERFORMANTA
(1) Delegatul va presta Serviciul astfel Incat 55 asigure Indeplinirea Indicatorilor de Performanta, stabiliti In
Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), 5i cei prevazuti In Anexa nr. 9 („Indicatorii de
Performant5") la Contract.
(2) lndicatorii de Performanta stabilesc, printre altele, conditiile pe care trebuie s5 le Indeplineasca Serviciul,
avand printre obiective:
a)

continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ 51 ca litativ;

b) adaptarea permanent5 la cerintele rezonabile ale Utilizatorilor;
c)

excluderea orickei discrimin5ri privind accesul la Serviciu;

d)

respectarea reglement5rilor specifice din domeniu.

ARTICOLUL 13 —MONITORIZAREA CONTRACTULUI
(1) Respectarea 5i Indeplinirea de catre Delegat a Indicatorilor de Performant5 5i in general a tuturor
obligatiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de catre Delegatar conform termenilor
conditiilor stipulate de prezentul Articol si de Procedura de monitorizare a execut5rii Contractului ce urmeaza
a fi realizata si agreata de ambele parti pe parcursul perioadei de mobilizare (Anexa 13).
(2) Delegatarul va informa In prealabil Delegatul asupra intentiei de a verifica respectarea Indicatorilor de
Performant5 sau de a efectua o inspectie pentru verificarea Indeplinirii obligatiilor contractuale 5i va stabili
data cea mai bun5 pentru efectuarea verific5rilor. Aceasta nu va fi totu5i inteleas5 ins5 ca o limitare a
drepturilor 5i capaciatii Delegatarului de a-5i aduce la Indeplinire Indatoririle 5i In particular dreptul s5u de a
efectua, din and In and, inspectii aleatorii 5i/sau inopinate privind once a
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ate de Servici

(3) La sfarsitul fiecarei Perioade de Monitorizare (lunar, trimestrial sau anual, dupa caz) a Indicatorilor de

Performanta prevazuti in Anexa nr. 9, Delegatarul va intocmi un liRaport de monitorizare" pe care II va
transmite Delegatului, in termen de 15 (cincisprezece) Zile de la Incheierea Perioadei de Monitorizare. Acest
raport va stabili masurile de conformare si termenele acestora pe care Delegatul trebuie s le adopte. Lipsa
unui r5spuns din partea Delegatului, dup5 trecerea unui termen de 5 (cinci) Zile de la data primirii Raportului
de monitorizare de c5tre Delegat va insemna asumarea realizarii masurilor de conformare in termenul stabilit
de Raportul de monitorizare.
(4) Dup5 primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului propunerile sale de

imbun5tatire a activitatii pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanta,
transmitand aceste propuneri in termen de 5 (cinci) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare.
Propunerile de imbun5t5tire a activitatii vor:
a)

explica m5surile pe care Delegatul intentioneaza s5 le ia pentru

imbunat5ti activitatea in scopul

conform5rii cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performant5;
b) prevedea o dat5 pan la care nivelul Indicatorului de Performanta va fi atins, atunci c8nd obiectul
m5surilor este un anumit Indicator de Performant5.
(5) Delegatul va tine si va !Astra in bun5 stare toate inregistrarile rezultatelor, evenimentelor i incidentelor,

in detaliu, care au leg5tur5 sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performant5.
(6) Toate bazele de date si tabelele centralizatoare trebuie pastrate in format electronic si actualizate

periodic. Copii in format electronic trebuie furnizate c5tre Delegatar la cerere.
(7) Delegatul va raporta date si informatii Autorit5tii Competente de protectie a mediului (datele

informatiile specifice activit5tii, inclusiv chestionarele din anchetele statistice nationale) i va raporta
Autorit5tii de Reglementare cantitatea de Deseuri predat5 operatorilor care desfasoar5 activit5ti de tratare a
Deseurilor, pe fiecare tip de Deseuri.
(8) De asemenea, Delegatul va prezenta, la inceputul fiec5rui An Contractual, Delegatarului, dovezi:

a)

de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si a primelor de asigurari;

b) de inmatriculare a vehiculelor;
c)

de control tehnic al vehiculelor si de incadrare in normele de control al emisiilor;

d) de detinere a tuturor Autorizatiilor valabile.

ARTICOLUL 14— FLUXUL DE5EURILOR
(1) Delegatul va transporta deseurile colectate conform urmatorului flux:

a)

Deseurile reciclabile colectate separat (din deseurile menajere, deseurile similare i deseurile din
piete) la statia de sortare de la Bacau, conform Caietului de Sarcini;

b) Biodeseurile colectate separat precum deseurile din piete la statia de compostare
conform Caietului de Sarcini;
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c5u,

c)

Deseurile reziduale colectate (din deseurile menajere, similare si din piete) la depozitul conform de
la Bac5u, judetul Bac5u, conform Caietului de Sarcini;

d) Deseurile din constructii i demolki la Centru de stocare temporara existent la Bacau (in incinta
depozitului);
e)

Deseurile voluminoase la Centru de stocare temporara existent la Bac5u (In incinta depozitului);

f)

Deseurile periculoase din Deseurile Menajere, la Centru de stocare temporar5 existent la Bacau (in
incinta depozitului);

(2) Deseurile colectate trebuie predate instalatiei expres specificate mai sus pentru fiecare categorie de
Deseuri. Delegatul va respecta conditiile specifice pentru fiecare instalatie.
(3) Delegatul va fi familiarizat cu criteriile de acceptare a Deseurilor la fiecare instalatie unde pred5 Deseurile
colectate separat si se va asigura, printr-o inspectie vizual5, ca Deseurile colectate sunt conforme cu aceste
criterii. In cazul colectarii „din uã In us5" de la gospodarii individuale si al colectarii de la Utilizatori NonCasnici, Delegatul poate refuza s preia Deseurile din acele recipiente care, In urma inspectiei vizuale, sunt
considerate neconforme cu criteriile de acceptare ale instalatiei careia Ii sunt destinate respectivele Deseuri.
(4) Este interzis Delegatului s5 incredinteze la depozitare fractia valorificabila de Deseuri colectat5 separat la
sursa.

ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATA
(1) Urmatoarele Deseuri Reciclabile vor fi colectate separat: hartie/carton, plastic/metal si sticla, In
conformitate cu Anexa nr. 2, si vor fi transportate la statia de sortare de la Bacau, conform Caiet de Sarcini.
(2) Biodeseurile colectate separat din piete vor fi transportate la statia de compostare Bacau, conform Caiet
de Sarcini
(3) In plus, Delegatul va asigura colectarea separata a deseurilor periculoase din deseurile menajere, a
deseurilor voluminoase de la utilizatorii casnici si non-casnici si a deseurilor provenite din locuinte, generate
de activitati de reamenajare i reabilitare interioar5 si/sau exterioar5 a acestora.
(4) Delegatul este responsabil pentru determinarea cornpozitiei Deseurilor Municipale colectate, conform
cerintelor Caietului de sarcini.

ARTICOLUL 16- PRESTAREA SERVICIULUI, PROGRAMUL DE OPERARE I INTRETINEREA BUNURILOR
(1) Delegatul se obliga s5 execute Serviciul In conformitate cu termenele/intervalele stabilite in Caietul de
sarcini (Anexa nr. 2 la prezentul Contract), precum i in Programul de Operare din prezenta Clauza si din
Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).
(2) Delegatul va colecta separat pe fractii de pe raza fiecarui UAT i va transporta Deseurile Municipale de pe
raza unitatilor administrativ-teritoriale din Aria Delegarii. Once
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•dificari ale modalitatii d colectare

transport va fi posibil5 doar cu aprobarea Delegatarului/ADI, exprimata prin hotarare a autorit5tii
deliberative/a adunarii generale a ADIS si, dup5 caz, cu modificarea prezentului Contract.

(3) Delegatul se obliga sà supravegheze prestarea Serviciului, sà asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si alte resurse, fie de natur5 provizorie, fie definitiv5, cerute pentru indeplinirea
Contractului, in masura in care necesitatea asigur5rii acestora este prev5zuta in Contract, in Caietul de Sarcini
al Serviciului sau se poate deduce in mod rezonabil din acestea.
(5)

Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili

conformitatea acestuia cu prevederile din propunerea tehnica inclusa in Oferta din Documentatia de
Atribuire, cu Caietul de Sarcini i /sau cu Regulamentul Serviciului.
(6)

Verific5rile vor fi efectuate de c5tre Delegatar prin reprezentantii s5i imputerniciti.

Delegatarul are obligatia de a notifica in scris Delegatului, identitatea persoanelor imputernicite
pentru acest scop.

(6) Colectarea fiecarei fractii de Deseuri se va realiza conform Programului de Operare si a Caietului de Sarcini
al Serviciului, cu exceptia cazului in care se convine altfel.
(7) Pentru colectarea „din poarta in poart5", precum si pentru colectarea ,,in punctele de colectare"
(respectiv colectarile din zonele de blocuri si de la punctele de colectare), frecventa minima de colectare va fi
cea prev5zut5 in Caietul de Sarcini (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).
(8) Delegatul trebuie s colecteze Deseurile abandonate pe domeniul public al c5ror generator este
necunoscut, cu informarea prealabila a UAT si ADIS referitoare la existenta depozitului, cantitatea estimata si
data propusa pentru colectare conform Legii si Caietului de Sarcini si, la cererea Delegatarului, trebuie s5
colecteze de asemenea si Deseurile provenind de la evenimente speciale, cheltuielile legate de colectarea
acestor deseuri fiind suportate de catre UAT direct din buget local sau Organizator prin aplicarea tarifului
prevazute pentru colectarea si transportul deseurilor menajere si similare, prin incheierea unui contract
distinct pentru fiecare eveniment.
(9) Delegatul va furniza Utilizatorilor mijloacele necesare pentru colectarea separat5 in conformitate cu
oferta sa.
(10) Delegatul va verifica starea tehnic8 a echipamentelor de pre-colectare si le va inlocui pe cele care
prezinta defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare. In cazul colectarii „din poarta in
poart5", Delegatul va inlocui once recipient deteriorat de catre angajatii s5i. In cazul colectarii ,,in punctele de
colectare", Delegatul va inlocui toate containerele deteriorate.
(11) Delegatul va avea un num5r suficient de mare de vehicule si echipamente adecvate, eficiente si in stare
bun 5 de functionare pentru colectarea Deseurilor, precum si personal cu calificarea corespunzatoare pentru
operarea acestora, conform Caietului de Sarcini al Serviciului si Ofertei, anexate la prezentul Contract.
(12) In cazul unei defectiuni la un vehicul, Delegatul se va asigura imediat c5 este utilizat un alt vehicul
adecvat.

Pagina 29 din 55

(13) Delegatul se va asigura c5 operatiunea de colectare a Deseurilor din once recipient nedescarcat la data la
care era prev5zut5 colectarea, se va efectua in maxim 24 de ore de la data respectiv5. Nu se va efectua nicio
plata suplimentara catre Delegat pentru colectarea Deseurilor din recipiente nedesc5rcate la data prev5zuta
pentru colectare.
(14) Delegatul va prelua, conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract) si Legii in
vigoare, Deseurile provenind din construct'', care sunt abandonate pe domeniul public. Cheltuielile legate de
colectarea acestor deseuri fiind suportate de atre UAT direct din buget local.
(15) Delegatul va folosi traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru Anatatea populatiei si
pentru mediu; Delegatul va elabora un plan detaliat privind rutele de transport pentru colectare, care va fi
aprobat de catre Delegatar. Rutele aprobate nu vor putea fi modificate deck cu acceptul scris prealabil at
Delegatarului.
(16) Delegatul va elabora si va implementa planuri anuale de revizii si reparatii pentru utilajele de transport,
executate cu forte pro prii si cu terti.
(17) Delegatul va tine evidenta orelor de functionare a vehiculelor si a suprastructurii acestora si nr . de km
pentru fiecare in conformitate cu fisele de fundamentare aferente ofertelor.
(18) Delegatul va detine toate documentele necesare de insotire a Deseurilor transportate, din care sã rezulte
sursa Deseurilor respective, destinatarul, tipurile de Deseuri, locul de inc5rcare, locul de destinatie si, dup5
caz, cantitatea de Deseuri transportate si codificarea acestora conform normelor aplicabile.
(19) Delegatul nu va abandona Deseuri pe traseu si va ridica in totalitate Deseurile generate de Utilizatori sau
pe cele existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt amestecate
in Deseurile Municipale.
(20) Delegatul va asigura un sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor, respectiv de rezolvare operativ5
a acestora.
(21). Delegatul va asigura si implementa un sistem de monitorizare in timp real GPS.

ARTICOLUL 17— BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CONTRACTULUI
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de c5tre Delegat in derularea Contractului sunt urmatoarele:
17.1. Bunurile de Retur
17.1.1. Acestea sunt:
a) bunurile Delegatarului puse la dispozitia Delegatului, prin concesionare, pe intreaga Durat5 a
Contractului, in scopul prest5rii Serviciului. Acestea sunt si raman in proprietatea Delegatarului pe
intreaga Durata a Contractului. Delegatul primeste posesia si dreptul de folosinta asupra acestor
bunuri, pe intreaga durat5 a Contractului.
bunurile rezultate din investitiile prev5zute de prezentul Contract in sarcina Deleg ului. Acestea
r5man proprietatea Delegatului pe intreaga Durat5 a execu
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ctului.

17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semn5rii Contractului este prev5zut in Anexa nr. 4 la
prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevazute la art. 17.1.1.a) de mai sus se incheie un procesverbal de predare-primire intre Delegat si Delegatar, care constituie Anexa nr. 5 la prezentul Contract. in
situatia in care pe parcursul execut5rii Contractului Delegatarul investeste in Bunuri de Retur noi de natura
celor prev5zute la art. 17.1.1.a), de mai sus acestea vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 4 si nr. 5
vor fi actualizate corespunzator. Odata preluate de catre Delegat in baza procesului-verbal de predareprimire, bunurile vor fi distribuite utilizatorilor in baza unui contract de comodat si a unui proces verbal de
predare primire ce urmeaza a fi incheiate intre Delegat si fiecare gospodarie care va intra in posesia unui
astfel de bun.
Bunurile de Retur, proprietate publica sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaz5 distinct in
patrimoniul Delegatului.
17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la incetarea Contractului din once cauza, libere
de once sarcini si gratuit. Exceptie de la regula transferului cu titlu gratuit fac doar acele bunuri realizate prin
investitii prev5zute in prezentul Contract in sarcina Delegatului, bunuri care in situatia incetarii Contractului
inainte de termen revin Delegatarului cu plata de catre acesta a valorii neamortizate a respectivelor bunuri.
17.1.4. Delegatul are obligatia de a efectua lucr5ri de intretinere, modernizare, reparare si/sau inlocuire a
Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul
Contract). Delegatul se va asigura c5 toate Bunurile de Retur sunt exploatate, intretinute i asigurate in
conformitate cu instructiunile de fabricatie i c sunt folosite conform normelor de siguranta.
17.1.5 InvestiVile facute pentru inlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt realizate din
fonduri proprii ale Delegatului, raman in proprietatea sa pe toat5 Durata Contractului si revin de drept, la
Data incetarii Contractului, gratuit si libere de once sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public.
17.1.6 Investitiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea i dezvoltarea
Bunurilor de Retur, se vor amortiza de catre acesta pe Durata Contractului.
17.1.7. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spatiilor de lucru pentru care a fast acordat dreptul
de concesiune, in alt scop deck prestarea Serviciului, f5r5 aprobarea scris5 si prealabil5 a Delegatarului care
este proprietarul respectivului bun/spatiu
17.1.8. Delegatului Ii este interzis sa constituie garantii reale asupra oricarui element aferent Bunurilor
Delegatului.
17.1.9. Delegatul nu poate inchiria sau ceda, sub nicio form5 juridica, folosinta Bunurilor de Retur
elementelor lor componente.
17.1.10. Delegatul este obligat s5 exploateze si s5 intretin5 Bunurilor Delegatarului, cu diligenta unui bun
proprietar.
17.1.11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. 17.1.1 lit. a) — mijloace fixe sau
bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a concesionat Delegatului, Partile au obligatia de a aplica la timp
procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.
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17.1.12. Delegatul va permite accesul reprezentantilor Delegatarului §i/sau al ADI in spatiile/cladirile utilizate
In executarea prezentului Contract, pentru

putea exercita drepturile de monitorizare in conformitate cu

prevederile Contractului.

17.2.

Bunuri de Preluare, a c5ror Iist indicativ5 (generic5) este prevazuta in Anexa nr. 7 la prezentul

Contract. Aceste Bunuri de Preluare sunt reprezentate de acele bunuri constand in elemente de
infrastructur5 aferente Serviciului pe care Delegatul le-a prezentat ca echipamente disponibile in oferta cu
care a c4tigat licitatia de atribuire a prezentului Contract, i care nu fac parte din investitiile obligatorii
conform prezentului Contract pentru a se califica drept Bunuri de Retur. Anexa nr. 7 va fi elaborata
semnata de P5rti in cursul Perioadei de Mobilizare, fiind atapt5 prezentului Contract la data semnarii ei de
c5tre P5rti. in cazul unor bunuri viitoare de natura Bunurilor de Preluare, acestea vor fi introduse in Anexa nr.
7 pe parcursul execut5rii prezentului Contract, atunci and vor fi efectiv disponibile i date in functiune.
17.2.1 La incetarea prezentul Contract din once cauza, Delegatarul are dreptul de a dobandi Bunurile de
Preluare, cu plata unei sume de bani egal5 cu valoarea stabilit5 de comun acord sau de un evaluator
independent, desemnat de PArti.
17.2.2. in termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data incet5rii, Delegatarul va notifica Delegatului
care sunt Bunurile de Preluare pe care dorete s5 le dobandeasca.
17.2.3. Delegatul va transfera proprietatea i posesia asupra Bunurilor de Preluare c5tre Delegatar dup5
primirea platii valorii acestora stabilit5 conform Art. 17.1.1 de mai sus.
17.3. Bunuri Proprii care apartin Delegatului 51 nu vor fi transferate Delegatarului la incetarea Contractului.
Delegatul are drepturi depline de a clobandi, instr5ina, greva cu sarcini sau de a dispune in once alt mod de
Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 18- FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI IN RELATIA Cu UTILIZATORII
(1) Delegatul va incheia contracte individuale de furnizare/prestare de servicii numai pentru colectarea
transportul deeurilor provenite din locuinte, generate de activitSti de reamenajare i reabilitare interioara
§i/sau exterioar5 a acestora;
(2) Delegatul va incheia aceste contracte in cel mult 30 (treizeci) de Zile de la primirea oricarei solicit5ri in
acest sens de la once Utilizator care se incadreaz5 intr-una dintre categoriile mentionate la alineatul de mai
sus din punct de vedere al categoriilor de Utilizatori i al tipurilor de Deeuri generate.
(3) Acest contract de prestarii servicii va fi elaborat in conformitate cu contractele-cadru aprobate de
Autoritatea de Reglementare.
(4) Daca, din motive de once natura, Delegatul nu poate colecta Dewurile de pe o proprietate, rezidentii/
proprietarii vor fi informati printr-un mesaj scris lasat la respectiva proprietate, indicand motivul, indiferent
dac5 Serviciul este furnizat de catre Delegatul acelui Utilizator pe baza unui contract individual de prest5ri

Pagina 32 din 55

servicii astfel cum este descris mai sus sau pe baza termenilor generali de furnizare/prestare a Serviciului
stipulati de prezentul Contract.
5. Delegatul va incheia contracte individuale de furnizare/prestare de servicii pentru colectarea deseurilor
dupa organizarea de evenimente sau eliminarea depozitelor necontrolate, cheltuielile legate de colectarea
acestor dewuri fiind suportate de c5tre UAT direct din buget local sau de catre Organizator.

ARTICOLUL 19— MASURILE DE SANATATE I SECURITATE IN MUNCA
(1) Delegatul va revizui planul s5u intern de s5n5tate i securitate in munc5, on de caste on va fi necesar i on
de caste on se vor face schimbari ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje i echipamente noi, etc.
§i va prezenta Delegatarului documentul revizuit.
(2) Delegatul va avea in vedere s5natatea si securitatea in munca pentru toate persoanele implicate in
prestarea Serviciului i va mentine toate amplasamentele, cladirile, instalatiile, vehiculele §i utilajele (in
m5sura in care acestea se af15 sub controlul s5u) intr-o stare de functionare corespunzatoare pentru evitarea
pericolului, va intretine, pe cheltuial5 proprie, instalatia de iluminare, elementele de protectie, semnele de
avertizare i va urrnari amplasarea i instalarea acestora on de cate on va fi necesar, sau la solicitarea
Delegatarului sau la solicitarea °nth& Autoritati Competente, in domeniul protectiei, securit5tii i Anatatii
populatiei.

ARTICOLUL 20 — ASPECTE DE PROTECTIA MEDIULUI, IMPARTIREA RESPONSABILITATILOR DE MEDIU INTRE
PARTI
(1) De la Data de Incepere a Contractului, Delegatul va fi Caspunzator de once incalcare a prevederilor oric5rei
Legi referitoare la mediul inconjur5tor, care apare sau a avut loc dup5 aceast5 dat5.
(2) Delegatul nu va putea fi inut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale
caror cauze sunt anterioare Datei de Incepere a Contractului i au avut ca rezultat o inc5Icare sau
nerespectare a prevederilor oric5rei Legi privind mediul inconjurator. Delegatarul se obliga s5-I
despagubeasca pe Delegat pentru once astfel de r5spundere legata de mediul inconjur5tor.

ARTICOLUL 21— GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

(1) Delegatul va constitui in termen de maxim 10 zile de la semnarea prezentului contract, pe propriul sau
cost i va mentine in vigoare, pe toat5 Durata Contractului, Garantia de Buna Executie in favoarea
Delegatarului, in cuantum de 10% din valoarea totala anuala a contractului, fara TVA, respectiv suma de
1.608.435,29 lei. Garantia de Buna Executie se constituie pe toata Durata Contractului care devine Anexa nr.
11 („Garantia de Bun 5 Executie") la prezentul Contract, si va fi constitutita in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, fie prin retineri succesive fie emis de o societate bancara fie emisa de o societate de
asigurari.
1

'
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(2) Pentru evitarea oricarui dubiu, constituirea Garantiei de Buna Executie nu reduce §i nu limiteaz5 in niciun
fel responsabilitatea Delegatului in leg5tur5 cu obligatiile care-i revin conform Contractului i nu Impiedic5
Delegatarul, in exercitarea atributiilor sale de monitorizare a execut5rii Contractului i aplicare a penalitatilor,
sa ia once alt5 m5sur5 permisa de Legea In vigoare de clauzele Contractului in leg5tur5 cu inc5Icarea de catre
Delegat a obligatiilor sale.
(3) Garantia de Buna Executie poate fi executat5 de c5tre Delegatar, in limita prejudiciului creat, pentru plata
sumelor mentionate la Art. 1 ("Definitii i interpretare") din prezentul Contract, numai dup5 notificarea
Delegatului in acest sens, cu cel putin 5 (cinci) Zile inainte, precizand obligatiile care nu au fost respectate,
precum i termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediaza situatia in termenul
acordat, Delegatarul va executa Garantia de Bun5 Executie, far nici o alt5 notificare.
(4) In cazul in care la expirarea termenului de 90 de zile aferent Perioadei de Mobilizare Delegatul nu prezinta
Delegatarului dovezile prevazute la art. 3, alin. (5), in afara incetarii de drept a contractului conform
prevederilor art. 3 alin. (8), Delegatarul are dreptul de a executa Garantia de Buna Executie f5r5 alt5
formalitate deck notificarea in acest sens din partea Delegatarului catre Delegat, transmisa in termen de
maxim 5 (cinci) Zile de la data expirarii termenului de 90 de zile prevazut pentru Perioada de Mobilizare.
(5) In cazul stingerii, expirarii, anularii sau Incet5rii valabilit5tii, din once motiv, a Garantiei de Bun5 Executie,
Delegatul o va reface sau va constitui o alt Garantie de Bun Executie, cu cel putin 15 (cincisprezece) Zile
inainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau Incetare a valabilitatii i pentru o perioada cel putin egala
cu perioada de valabilitate a Garantiei de Bun Executie anterioare. In cazul executarii totale sau partiale a
Garantiei de Bun5 Executie, Delegatul va fi obligat s refac5 Garantia de Bun Executie sau s5 constituie o alt5
Garantie de Bun5 Executie, In termen de maxim 15 (cincisprezece) Zile de la data execut5rii i pentru o
perioad5 cel putin egal5 cu perioada de valabilitate a Garantiei de Bun5 Executie anterioare.
(6) Nerespectarea de atre Delegat a obligatiilor prevazute de prezentul articol reprezint5 o Inc5Icare
semnificativ5 de c5tre Delegat a obligatiilor contractuale i duce la rezilierea Contractului conform Articolului
37 ("Rezilierea Contractului") de mai jos.
(7) Delegatarul va returna Delegatului Garantia de Bun5 Executie In termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile
de la data semn5rii procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite
Delegatarului odat5 cu incetarea Contractului, dac5 Delegatarul nu a ridicat 'Dana la acea data pretentii
asupra ei ca urmare a nerespectarii de c5tre Delegat a unor obligati' contractuale.

ARTICOLUL 22— ASIGURARI

(1) Fara a aduce atingere altor sarcini, obligati' i/sau r5spunderi ale Delegatului asumate in baza acestui
Contract, in Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie r5spundere i cheltuiaI5, va obtine i va mentine pe
intreaga durata a Contractului politele de asigurare cu acoperirea prev5zuta de Lege §i Bunele Practici
Comerciale §i in special urm5toarele asigurari, dup5 cum sunt detaliate In Anexa fir. 10 la prezentul Contract:
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-

Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse
infrastructurii aferente Serviciului;

-

Asigur5ri auto acoperind parcul de mijloace de transport i utilaje folosite de Delegat in gestiunea
Serviciului;
Asigur5ri pentru salariati, conform Legii in domeniul muncii;
Asigurarea de raspundere civil genera15.

(2) Delegatul va fi obligat s5 incheie once alte asigurari prevazute de Legea in vigoare la un moment dat pe
Durata prezentului Contract.
(3) Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale politelor de asigur5ri prev5zute la alin. (1) de mai

(4) in cazul in care Delegatul nu incheie vreuna dintre asigurarile prevazute de prezentul articol i detaliate in
Anexa nr. 10 la Contract sau incheie o asigurare cu acoperire insuficienta, Delegatarul are dreptul s5 acorde
un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru ali indeplini aceasta obligatie, inainte de
a rezilia Contractul conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").
(5) Delegatul va informa Delegatarul, de indat5 ce este posibil i in termen de cel mult 10 (zece) Zile de la
producerea evenimentului asigurat, in leg5tur5 cu once situatie ce ar putea avea ca efect formularea unei
solicit5ri de plata sau a unei cereri de despagubiri in baza oric5rei polite de asigurare incheiata conform
prevederilor prezentului Contract. in continuare, Delegatul va solutiona cererea direct cu asiguratorii
respectivi, va actiona in interesul ambelor P5rti §i va informa Delegatarul despre toate etapele privind
solutionarea unor astfel de cereri.
(6) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigur5ri pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului
pentru a repara, reconstrui sau inlocui bunurile respective in scopul prest5rii fara intrerupere a Serviciului
conform prevederilor prezentului Contract.
(7) In cazul unei cereri de despagubire formulat5 in baza oric5rei polite de asigurare incheiate de Delegat,
acesta va fi unic r5spunzator pentru achitarea franizei f5r5 a prejudicia utilizarea desp5gubirilor de risc
acoperite de asigur5ri in baza Contractului.
(8) Delegatul va furniza dovezi ale pl5tilor periodice ale primelor de asigurare fail intarziere, la cererea
Delegatarului.

ARTICOLUL 23 — REGISTRE, EVIDENTE CONTABILE SI AUDIT
(1) Delegatul va respecta standardele i principiile contabile i va mentine registrele §i inregistr5rile contabile
ne esare conform Legii aplicabile.
i p.R
Cr)

Pagina 35 din 55

(2) Delegatul va evidentia in contabilitate in mod separat, clar si distinct toate intr5rile i ieiriIe contabile in
leg5tur5 cu prezentul Contract, in conformitate cu dispozitiile legale. In m5sura in care Delegatul nu va
evidentia aceste intr5ri si ieiri contabile in mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul in
conditiile Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").
(3) Delegatarul/ADIS poate, suportand costurile si cheltuielile, s5 efectueze un audit al evidentelor si
registrelor contabile si al altor documente relevante pentru prezentul Contract tinute in conditiile prezentului
Articol, inclusiv asupra evidentelor i registrelor lucrarilor i echipamentelor si a oricaror informatii,
inregistrari si documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar sau ADIS in legatur5 cu Serviciul prestat
prezentul Contract. Delegatul are obligatia de a permite Delegatarului i altor persoane autorizate s5
verifice i s5 auditeze aceste documente, inclusiv s5 obtina copii de pe acestea, in once moment pe Durata
Contractului.
(4) Toate registrele, evidentele, inregistr5rile i documente contabile la care se face referire in prezentul
Articol vor fi *trate de Delegat pe o perioad5 de timp cerut5 de Lege. La expirarea acestei perioade,
Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidentele, inregistrarile si documentele contabile far5 a cere
aprobarea Delegatarului printr-o adres5 scris5 trimisa cu cel putin 30 (treizeci) de Zile inainte. in urma primirii
adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuial5 proprie registrele, evidentele, inregistrarile si documente
contabile, notificand intentia sa printr-o adres5 trimisa Delegatului cu cel putin 10 (zece) Zile inainte de
expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 24— CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPTIEI
(1) Delegatul nu va acorda si nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractantii
sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plat5 sub once form5, ca stimulare sau recompensa pentru a
actiona, pentru c5 a actionat sau c5 s-a abtinut sa actioneze intr-un anume fel, pentru c5 s-a ar5tat in
favoarea sau s-a abtinut sa se arate in defavoarea oric5rei persoane, in legatur5 cu acest Contract. Once
nerespectare a prezentului articol va fi considerata o inalcare grav5 a Contractului ce poate duce la rezilierea
acestuia conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").
(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului"), in cazul in
care Delegatul sau once persoan5 angajat5 de acesta sau actionand in numele s5u:
a) a oferit, a dat sau a fost de acord s ofere oric5rei persoane once cadou sau comision de once natur5
drept stimulent sau recompensa pentru ca a realizat sau realizeaza on s-a abtinut sau se abtine de la vreo
fapta legat5 de prezentul Contract on de once alt5 relatie contractuala cu Delegatarul;
b) a realizat sau s-a abtinut de la o actiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricarei persoane in relatie
cu prezentul Contract sau cu once alt contract cu Delegatarul;
c) a comis once infractiune de dare si/sau luare de mit5 on coruptie, potrivit Legii, privitor la prezentul
Contract sau once alt contract cu Delegatarul;
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d) a oferit once onorariu sau recompens5, alta deck salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, in
virtutea functiei sau pozitiei ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 25— SUB-DELEGAREA l TRANSFER
(1) Delegatul va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera in once
alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile §i obligatiile sale derivate din sau in leg5tur5 cu prezentul
Contract, fie mod direct, fie indirect, doar dac5 Legea in vigoare la data respectivei operatii permite o astfel
de subdelegare, subrogare, novatie, transmitere, cesiune sau transfer i doar cu acordul scris prealabil al
Delegatarului. P5rtile consider5 totu§i c5 Delegatul poate constitui garantii pe veniturile obtinute din
prestarea activit5tilor permise prin prezentul Contract far5 un astfel de acord prealabil. Nerespectarea
conditiilor stipulate de prezentul alineat reprezint5 o inc5Icare grav5 de c5tre Delegat a obligatiilor sale §i
poate constitui o cauz5 de reziliere a Contractului conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").
(2) Dispozitiile alineatului precedent nu vor fi interpretate Incât s5 impiedice utilizarea sau angajarea de atre
Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de
lucr5ri on prestarea de servicii cu conditia s5 nu se poat5 pretinde cã o astfel de utilizare sau angajare ar
constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligatiile semnificative ale
Delegatului in baza prezentului Contract.

CAPITOLUL V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
ARTICOLUL 26— RASPUNDEREA CONTRACTUALA
(1) Nerespectarea dovedit5 de c5tre oricare dintre P5rtile contractante a obligatiilor contractuale ce-i
incumb5 in temeiul prezentului Contract atrage r5spunderea contractual5 a P5rtii in culp5.
(2) In situatia rezilierii Contractului din vina unei Parti, aceast5 Parte va datora desp5gubiri celeilalte Part', in
cuantumul stabilit de P5rti, de un expert independent, desemnat de acestea sau de c5tre instanta
judeckoreasc5 competent5.
(3) incetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligati' a P5rtilor in cazul in care, prin
natura lor, obligatiile respective r5man in vigoare §i dup5 Data incet5rii Contractului. De asemenea, P5rtile
r5man r5spunzkoare pentru once fapte/acte intreprinse de c5tre o Parte pe perioada desf4ur5rii
Contractului ale c5ror rezultate care s-ar ivi dup5 incetarea efectelor Contractului §i care ar avea efecte
prejudiciabile pentru cealalt5 Parte.

ARTICOLUL 27— RASPUNDERE, PENALITATI $I DESPAGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI
(1) Delegatul declar5 §i garanteaz5 ca accept5 i incheie prezentul Contract pe propriul sau risc tehnic,
economic i financiar i c5 este r5spunz5tor atat in fata Delegatarului cat i, in unele situatii, fat5 de
Autoritatile Competente pentru obligatiile asumate, prestarea Serviciului i exploatarea Bunurilor de Retur
conform p evederilor prezentului Contract. Nici Delegatarul, nici Autorit5tile Comp,etente nu vor fi
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raspunzatori in niciun fel fa t5 de terti pentru indeplinirea de catre Delegat a obligatiilor asumate in baza
prezentului Contract 5i pentru prestarea de c5tre acesta a Serviciului. Delegatul confirma in special ca a luat
In consideratie, in conformitate cu 5i bazandu-se pe termenii 5i conditiile prezentului Contract, inaintea
incheierii prezentului Contract, obligatiile, riscurile 5i/sau pericolele de once fel care pot exista sau pot ap5rea
In legatur5 cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, i, in general, in leg5tur5 cu obligatiile
asumate prin prezentul Contract.
(2) Nerespectarea de catre Delegat a Indicatorilor de Performanta, stabiliti conform Regulamentului

Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) 5i detaliati in Anexa nr. 9 ("Indicatorii de Performant5") la prezentul
Contract, va atrage obligatia Delegatului de a pl5ti penalit5ti conform celor specificate in aceast5 anex5.
(4) Nerespectarea grave' i repetata a Indicatorilor de Performanta cla dreptul Delegatarului s5 rezilieze

Contractul conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").
(5) Nerespectarea de c5tre Delegat a obligatiilor sale de realizare a Investitiilor la care s-a angajat prin

prezentul Contract, astfel cum sunt detaliate in Anexa nr. 8 la prezentul Contract („Programul de investitii"),
inclusiv intarzierile inregistrate fat5 de termenele de realizare a investitiilor, prevazute in Programul de
Investitii, va atrage, pe lang5 dreptul Delegatarului de a rezilia prezentul Contract conform Articolului 37
("Rezilierea Contractului"), 5i obligatia Delegatului de a pl5ti Delegatarului penaliati dup5 cum urmeaz5:
a)

penalit5ti de 10% din valoarea investitiei nerealizate pentru intarzieri la finalizarea acesteia mai
mid i de 1 an fata de termenul prev5zut in Programul de Investitii;

b)

penalitati de 25 % din valoarea investitiei nerealizate pentru fiecare an calendaristic de intarziere,
calculati de la data la care investitia era prev5zut5 a fi finalizata in Programul de Investitii.

Prezenta clauz5 nu se apnea and Delegatarul sau utilizatorii non-casnici se afla in situatia de neindeplinire a
obligatiilor contractuale fata de Delegat 5i inregistreaz5 intarzieri la plata facturilor c5tre Delegat peste
termenul prev5zut in prezentul contract sau in contractele de prestari servcii individuale incheiate cu ace5tia
5i/sau in situatia in care Delegatul a suspendat sau limitat prestarea serviciului potrivit legii 5i drepturilor
conferite de prezentul contract.
(6) in plus fata de once alte despagubiri, penalitati sau sanctiuni prev5zute in acest Contract, Delegatul va

despagubi Delegatarul i pe mandatarii sau prepu5ii acestuia in leg5tura cu once pretentii sau prejudicii
invocate de once alt5 persoan5 deck Delegatarul, care pot fi generate de, sau in cursul, sau in leg5tur5 cu
neindeplinirea de c5tre Delegat a oric5ror obligatii in baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 28— RASPUNDEREA DELEGATARULUI

(1) Delegatarul declara cà inainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile pentru a se
asigura c5 informatiile furnizate contin toate datele cunoscute lui i pe care le consider5 relevante sau
importante in prestarea Serviciului, iar Delegatul declar5 c5 a luat act 5i a confirmat c5 a analizat i verificat
toate info

tyrnizate i conditiile privind prestarea adecvat5 a Serviciului.
0 SAL oe
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(2) Delegatarul nu II va tulbura pe Delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.
(3) In niciun caz Delegatarul nu va fi raspunz5tor fata de Delegat de vreo Daun5 on Dauna indirect5 sau
cheltuiala de once natur5 pe care Delegatul le-ar putea suporta sau inregistra datorit5: (i) producerii unui
eveniment de Fort 5 Majora (ii) starii Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente acestora sau (iii)
oric5rei nereu5ite a Delegatului de a realiza veniturile previzionate in baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 29 — EXONERAREA DE RASPUNDERE A DELEGATULUI
(1) Fara a aduce atingere prevederilor Articolului 27 ("Raspunderea, penalit5ti i despagubiri in sarcina

Delegatului") de mai sus privind r5spunderea Delegatului, acesta nu va putea fi inut raspunz5tor pentru
neindeplinirea vreunei obligati' ce-i revine in baza prezentului Contract daca neindeplinirea respectivei
obligati' este o consecinta direct5 a situatiilor prev5zute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.
(2) Delegatul nu va fi obligat s5 indeplineasc5 obligatiile sale contractuale, inclusiv lndicatorii de Performant5,

in m5sura in care acesta nu poate, in mod rezonabil, fie (i) s5 respecte termenele de indeplinire a obligatiilor
contractuale in perioadele de timp prev5zute, fie (ii) sa" continue s5 indeplineasca obligatiile contractuale, ca
o consecinta direct 5 a:
a) aparitiei unui Eveniment de Fort5 Major5;
b) nerespectarii de catre Delegatar a propriilor sale obligati' asumate prin prezentul Contract;
c)

actiunii, inactiunii sau faptelor unor terte persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) In cazul in care Delegatul se af15 in imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau partial, din once motiv,

sau considera ca anumite circumstante ar putea impiedica in mod substantial prestarea Serviciului, atunci
Delegatul va notifica imediat Delegatarul, in conditiile prev5zute de prezentul Contract oferind in scris detalii
cuprinzatoare asupra circumstantelor, motivelor, durata posibila a intreruperii i actiunile avute in vedere
pentru remedierea situatiei, precum i once alte detalii pe care Delegatarul le solicit 5 in mod rezonabil.
Invocarea oricarui motiv care ar putea impiedica in mod substantial prestarea Serviciului nu va atrage nicio
modificare a vreunei clauze a acestui Contract i nu va elibera sau exonera in niciun fel Delegatul de obligatia
de a presta Serviciul conform Contractului §i a Legii in vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prest5rii
serviciilor in domeniul salubriz5rii

ARTICOLUL 30 -INTINDEREA DESPAGUBIRILOR
Desp5gubirile datorate de oricare dintre P5rti conform prezentului Contract vor fi limitate la acoperirea
integral5 a Daunelor suferite de Partea sau tertul prejudiciat. In intelesul prezentului Contract i articol in
desp5gubiri nu sunt incluse penalit5tile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

7
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ARTICOLUL 31 - RECUPERAREA DEBITELOR
Delegatarul este indreptatit s5 recupereze de la Delegat once prejudicii suferite din vina

(1)

Delegatului, care sunt descoperite dup5 Data incet5rii Contractului, in conformitate cu Legea
aplicabila.
P5rtile pot conveni compensarea intre sumele astfel datorate de Delegat i once sume

(2)

datorate de c5tre Delegatar Delegatului, precum i asupra metodei de plata, chiar si in mai multe
transe.
Comisioanele bancare i alte sume similare rezultate din operatiunile legate de plata sumelor

(3)

datorate de Delegat Delegatarului cad in integralitate in sarcina Delegatului.
(4)

Prevederile paragrafelor 1 - 3 ale prezentului articol se vor aplica, mutatis mutandis,

prejudiciilor compens5rilor, comisioanelor si altor sume similare datorate de Delegatar Delegatului
descoperite dup5 Data Incet5rii Contractului, in conformitate cu Legea aplicabil5

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVAZUTE
ARTICOLUL 32— PORTA MAJORA
(1) ,,Fora Majorr inseamn5 un eveniment mai presus de vointa Partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, imprevizibil si care face imposibil5 executarea si respectiv indeplinirea Contractului.
Evenimentele de for-0 major5 vor include urm5toarele, f5r5 a se limita la acestea:
a)

Evenimente naturale de for majora cum ar fi:
i.

tr5snete, cutremure, uragane i alte conditii climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi
anormal de sc5zute;
explozii, foc sau inundatii (daca nu sunt cauzate de Partea respectiv5 sau once alt5 persoan5
pentru care aceasta este responsabil5);
contamin5ri nucleare, chimice sau biologice (dac5 nu sunt cauzate de Partea respectiv5 sau once
alt5 persoan5 pentru care aceasta este responsabil5);

iv.

bombe sau alte munitii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b) Evenimente politice de fora major5 cum ar fi:
I.

razboi sau razboi civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi,
blocade si embargouri;
actiuni violente de strad5 sau rebeliuni civile;
once act sau amenintare de terorism credibila in mod rezonabil la adresa P5rtii respective sau
privind bunurile de infrastructur5 aferente Serviciului;

iv.

alte miscari revendicative la scara nationala si motivate predominant politic.
.sc,u

÷
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Evenimente nefavorabile de forta majora cum ar fi:

c)

refuzul, far5 un motiv justificat, orickei Autoritki Competente de a elibera once aviz, permis,

i.

licent5 sau a oric5ror autorizatii necesare execut5rii obligatiilor contractuale, retragerea acestora
sau refuzul de a reinnoi aceste avize, permise, licente sau autorizatii sau once acte sau omisiuni
ale oric5rei Autoritki Competente avand efecte similare;
once actiune reglementar5 neintemeiat5 sau nerezonabil5 dispus5 de oricare Autoritate
Competent 5 impotriva Delegatului (care poate include once anulare sau revocare a oricaror
permise, licente sau autorizatii existente, f5ra un motiv intemeiat);
once rechizitionare, expropriere, nationalizare sau confiscare de facto a orickui bun sau drept
semnificativ al Delegatului de c5tre Guvernul Romani& sau de c5tre oricare Autoritate
Competenta (alta deck ca rezultat al inc5Ic5rii de ckre Delegat a permiselor, licentelor,
autorizatiilor sau a Legii);
iv.

once acte ilegale din partea unor terti inclusiv poluarea ilegalà, in mod intentionat sau accidental.

(2) Fora Majora nu va include: probleme financiare ale Pktilor, livrarea cu intarziere a materialelor sau
executare cu intarziere / neexecutarea de c5tre contractantii acestora a obligatiilor lor contractuale, conditii
meteorologice posibile in conditiile climatice din Aria Deleg5rii, insuficienta forte' de munc5 sau a
echipamentelor sau a materialelor (dac5 nu se datoreaz5 Forte' Majore).
(3) In situatia in care un eveniment de Fort5 Major5 (conditie care va include consecintele acestuia) impiedica
una dintre P5rti s5 Ii respecte sau intarzie respectarea obligatiilor decurgand din prezentul Contract, se vor
aplica urmatoarele masuri:
a)

Partea va fi scutita de respectarea i de raspunderea pentru nerespectarea acelor obligati' pe care nu
le poate indeplini ca o consecint5 a unui eveniment de For

Major, f5r5 a aduce prejudicii

obligatiilor de incheiere a asigurarilor corespunz5toare, astfel cum este prev5zut in prezentul
Contract;
b) Once perioad5 de timp acordata sau permisa in baza prezentului Contract pentru indeplinirea
orickei obligatii (inclusiv obligatiile legate de lndicatorii de Performant5 i durata Contractului dac5
Fora Majora a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungita cu perioada de timp cat dureaza
evenimentul de Fort 5 Major; cu conditia, totug ca Partea afectata

fi respectat obligatiile ce-i

revin in baza alin. (4) i (5) ale prezentului articol.
(4) 0 Parte afectat5 de un eveniment de For Majora va informa cealalta Parte cat mai curand posibil, dar nu
mai tkziu de 3 (trei) Zile Lucratoare dup5 ce ia cuno§tinta de aparitia unui eveniment de Fort5 Major5,
furnizand detalii complete despre durata i efectele estimate ale acestuia. Dac5 evenimentul de For Majora
dureaz5 mai mult de o sapt5man5, Partea afectat5 va informa periodic cealalt5 Parte, dar nu mai rar de o
dat5 la dou5 s5pt5mani despre derularea evenimentelor.
(5) 0 Parte afectat5 de un eveniment de Fort5 Majora va depune toate eforturile pentru

relua

indeplinireaorafigkliftlr cat mai curand posibil, iar intre timp sa diminueze efectele acestui eveniment, pentru
a-

delitieu ob atiite contractuale neafectate de Fora Majora i va informa complet cea It5 Parte in
•"11.0
.4s
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leg5tur5 Cu masurile luate in acest sens, Cu conditia ca acest lucru s5 nu presupun5 costuri nerezonabile
pentru Partea afectat5 de evenimentul de Fort5 Majork
(6) Dad la expirarea unei perioade de cel putin 30 (treizeci) de Zile de la aparitia unui eveniment de Fora
Major5, acest eveniment de For

Major5 (sau consecintele acestuia) continu5 §i afecteaza in mod

semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligatiilor contractuale, astfel Trick majoritatea
lndicatorilor de Performant5 Inc5 de atins nu poate fi indeplinita i/sau majoritatea acelor Indicatori de
Performant5 atunci cand respectarea acestora a fost deja indeplinita nu poate fi mentinuta ca urmare a
acelui eveniment de For Majork atunci oricare dintre Parti va avea dreptul s notifice celeilalte P5rti
incetarea prezentul Contract, f5r5 ca vreuna dintre ele s5 pretincla daune-interese, in once moment dupa
expirarea acestei perioade, cu conditia ca evenimentul de Fora Major5 s5 continue inc5 in momentul acestei
notificari i cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 33— MENTINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL
(1) P5rtile vor urmari in permanent5 mentinerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.
(2) Delegatul nu va fi obligat s5 suporte creterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, dac5 aceasta
cretere rezulta in urma unui eveniment de Fora Major, astfel cum este descris la Articolul 32 ("Fora
MajorS").
(3) In situatia in care, independent de Delegat §i de vointa sa, Modific5ri Legislative, constrangeri tehnice,
economice, financiare sau, in general, evenimente neprev5zute care nu constituie evenimente de Fort5
Major5 astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, altereaza
echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, i dac5 dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin
modific5rile / ajust5rile de tarife, P5rtile se oblig5 sa renegocieze termenii §i conditiile prezentului Contract, in
scopul restabilirii echilibrul economico-financiar at Contractului.
(4) Dack la expirarea unei perioade de cel putin 45 (patruzeci si cinci) de Zile sau alt termen stabilit de P5rti,
de la inceperea negocierilor prevazute la alineatul precedent, acestea e§ueaz5, atunci oricare dintre P5rti va
avea dreptul s5 notifice celeilalte Parti incetarea prezentului Contract, f5r5 ca vreuna dintre ele s5 pretincla
daune-interese. Delegatul va avea obligatia de a presta Serviciului in continuare pe o durata de cel mult 90
(nouazeci) de Zile, in vederea asigur5rii continuitatii Serviciului.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 34 —MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PARTILOR
(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat in scris intre P5rtile
contractante.
(2) Contractpoate fi modificat in sensul introducerii in obiectul acestuia a unei activit5ti care nu a f5cut
obiectul , leigarestiunii,
conform Legii.
,A
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ARTICOLUL 35 — MODIFICAREA UNILATERALA A PARTII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CATRE
DELEGATAR
Delegatarul poate modifica unilateral cerintele legate de modul de gestiune i de prestare a Serviciului care
sunt prev5zute in Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atapte ca Anexele nr. 1 i nr. 2
la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente i inlocuirea respectivelor anexe, prin act aditional
la Contract, cu noul Regulament al Serviciului i/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului dup5 caz. In cazul in
care aceste modificari afecteaz5 echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 33 ("Mentinerea
echilibrului contractual").

CAPITOLUL VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 36— CAUZELE DE INCETARE A CONTRACTULUI
(1) Prezentul Contract inceteaza in urrnAtoarele situatii:

a)

la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, daca Part'le nu convin, in scris, prelungirea acestuia
conform prevederilor Articolului 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare i Data Inceperii"), §i
conform Legii in vigoare la data prelungirii;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre Delegatar,
cu plata unei despagubiri juste §i prealabile in sarcina Delegatarului;
c) in cazul nerespect5rii obligatiilor contractuale de catre Parti, prin reziliere, conform Articolului 37
("Rezilierea Contractului"), cu plata unei despagubiri in sarcina PArtii in culp5;
d) in cazul imposibilitAtii objective a Delegatului de a presta Serviciul ca urmare a interventiei unui
eveniment de Fora Major& in conditiile prev5zute la Articolul 32 ("Forta Major5"), far5 plata unei
despagubiri;
e) in situatia in care, in urma parcurgerii procedurilor speciale prevazute la Articolul 33 ("Mentinerea
echilibrului contractual"), este permisa incetarea Contractului;
f)

in cazul falimentului Delegatului;

g) in cazul lipsei, retragerii sau incetArii valabilitatii licentei de operare a Delegatului;
h) in cazul prev5zut la art. 3 alin. (8) din prezentul Contract;
i)

dac5 Partile convin incetarea Contractului, prin act aditional la acesta, respectand Legea aplicabil5, in
vigoare la acea dat5.
(2)

In cazul incetarii Contractului inainte de termen, se va acorda un

preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu exceptia cazurilor in care sunt prevazute in
00 ARE ,
AL UR,
a
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mod expres in cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3)

Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu

noul operator caruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul,
dup5 caz, in sensul urmatoarelor:
a.

s6 mentina leg5tura Cu Delegatarul 5i /sau noul operator, s5 furnizeze asistent5 i sprijin privind
Serviciul 5i transferul lor catre Delegatar sau noul operator;

b. s5 furnizeze Delegatarului 5i noului operator toate informatiile necesare, inclusiv amplasamentele
aferente, precum 5i serviciile necesare function5rii 5i prestarii acestora;
c.

in timpul Contractului sau dup5 incetarea acestuia, s5 nu actioneze in niciun fel, direct sau indirect,
care s5 prejudicieze, s impiedice sau sa fac5 dificil transferul Serviciului.

(4) La incetarea Contractului, din once cauz5, bunurile care au fost utilizate de Delegat in derularea
Contractului vor fi repartizate dup5 cum urmeaza:
a)

Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit (cu exceptia situatiei in care Contractul
inceteaza inainte de termen, cand Delegatul are dreptul la o indemnizatie egala cu suma neamortizat5
din investitiile realizate de el in Bunurile de Retur, a5a cum sunt ele definite la art. 17.1.1 5i prev5zute in
Anexa nr. 4 la prezentul contract din prezentul Contract) 5i libere de once sarcini.

b) Bunurile de Preluare vor putea s5 revina Delegatarului, in masura in care acesta ii va exprima intentia de
a prelua aceste bunuri, in schimbul pl5tii, catre Delegat, a contravalorii acestora, stabilita conform
Articolului 17.2 din prezentul Contract;
c)

Bunurile Proprii, cu exceptia Bunurilor de preluare, vor ramane proprietatea Delegatului.

(5) La data incet5rii Contractului sau la data convenita pentru predare („Data de Predare"), Delegatul va
transfera, f5r5 niciun drept de retentie, f5r5 costuri 5i cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de
proprietate 5i garantiile legate de Bunurile de Retur, incluzand, cu conditia s5 faca parte sau s5 fie utilizate in
prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile 5i garantiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru
care Delegatarul 5i-a exprimat intentia de preluare 5i a pl5tit contravaloarea or 'Ana la acea dat5.
(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o list complet5 a
tuturor defectiunilor ce afecteaz5 sau ar putea afecta functionarea in conditii de sigurant5 a acestora. P5rtile
vor incheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur 5i a acelor Bunuri de Preluare pe
care Delegatarul le preia.
(7) In situatia in care o singur5 unitate administrativ-teritoriala se retrage din prezentul Contract, din once
motive (inclusiv prin reziliere din culpa Delegatului), once sum 5 datorat5 ca urmare a incetarii se calculeaz5
pro-rata corespunzator acelei unitati administrativ-teritoriale fata de care inceteaz5 Contractul, iar soarta
bunurilor care o deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur 5i/sau Bunuri de Preluare) va fi decis5 in mod
corespunzator. Daca exist5 Bunuri de Retur sau Bunuri de Preluare ce deservesc mai multe unit5ti
administr ‘64trit9riale, aceste bunuri nu pot fi retrase din Contract 5i preluate de unitatea aministrativ-
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teritoriala care se retrage, ci aceasta poate fi eventual despagubita in masura in care dovede§te un prejudiciu
din lipsa folosintei acestora.
(8) De asemenea o unitate administrativ-teritoriala care se retrage unilateral din Contract va fi obligat5 s5
pl5teasc5, dup5 caz, Delegatului sau ADIS:
a) despagubiri care s5 acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite §i valoarea
beneficiului nerealizat de c5tre Delegatar in timpul ramas pang la expirarea Contractului);
b) valoarea integral 5 a investitiilor realizate pentru respectiva unitate administrativ-teritorial5 prin
intermediul proiectelor derulate prin ADI, iar dac5 aceste investitii au fost realizate in bunuri ce deservesc mai
multe unit5ti administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata, precum §i
c) valoarea investitiilor neamortizate realizate de Delegatar pentru respectiva unitate-administrativ
teritoriaI5, iar dac5 aceste investitii au fost realizate in bunuri ce deservesc mai multe unitati administrativteritoriale ele se vor calcula pro-rata.
(9) Prevederile alin. (8) nu se aplica in cazul incetarii Contractului prin ajungere la termen, prin reziliere din
culpa Delegatului sau din cauze de Fora Majora.
ARTICOLUL 37— REZILIEREA CONTRACTULUI
37.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului
37.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu i obligatia) s5 rezilieze prezentul Contract, in momentul survenirii
oric5ruia dintre urm5toarele evenimente („Obligatii incalcate"):
a)

o incalcare, de catre Delegat, a oricareia dintre obligatiile sale, asumate in baza prezentului Contract,
care are un efect negativ asupra drepturilor sau obligatiilor Delegatarului sau asupra capacit5tii
Delegatarului de a respecta once prevedere legala in vigoare i a care' inc5Icare nu a fost remediat5
de c5tre Delegat, in conform itate cu Art. 37.1.2;

b) nerespectarea repetat i nejustificat5 a Indicatorilor de Performant5, dup5 cum urmeaa:
existenta a mai mult de 3 cazuri lunare de sanctionare/penalizare a Delegatului pentru
nerespectarea/neindeplinirea, pal-tiara sau totaI5, obligatiilor asumate pentru prestarea unei
singure activit5ti din cele delegate prin prezentul Contract;
existenta a mai mult de 5 cazuri trimestriale cumulate de sanctionare/penalizare a
Delegatului pentru nerespectarea/neindeplinirea, partial5 sau totala, obligatiilor asumate
pentru prestarea oric5rei activit5ti din cele delegate prin prezentul Contract;
c)

nerealizarea corespunzatoare sau la termenul prev5zut a Investitiilor;

d) renuntarea la sau abandonarea culpabil5 a Serviciului, de catre Delegat;
nerespectarea Articolului 25 ("Sub-delegarea §i transfer") din prezentul Contract sau

e)

ts.‘ esionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciul
0.
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atre Delegat;

f)

nefurnizarea sau ascunderea de informatii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau
impiedicarea Delegatarului de au exercita drepturile de monitorizare in legatur5 cu executarea
prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)

Delegatul nu a incheiat sau nu a mentinut in vigoare asigur5rile prev5zute de prezentul Contract §i
Anexa nr. 10 ("Asigur5ri") la Contract;

h) practici corupte ale Delegatului in conformitate cu Articolul 24 ("Clauza de prevenire a coruptiei");
i)

alte incalc5ri semnificative ale obligatiilor contractuale care sunt prevazute expres de prezentul
Contract ca reprezentand cauze de reziliere a Contractului.

37.1.2. In cazul in care Delegatarul devine indreptalit sa rezilieze prezentul Contract in baza Art. 37.1.1:
a)

Delegatarul poate trimite Delegatului, in scris, o notificare, mentionand felul i intinderea respectivei
neindepliniri a obligatiilor ("Notificare de inc5Icare"). Dac5 o astfel de notificare este transmisa,
Delegatul va fi indreptatit s5 remedieze aceast5 incalcare in termen de 45 (patruzeci si cinci) de Zile
de la data primirii de catre Delegat a acestei notific5ri ("Perioada de Remediere").

b) In cazul in care Delegatarul a transmis Notificarea de Inc5Icare i daca incalcarea nu este remediata in
Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, in conformitate cu prevederile
literei (d) a prezentului Articol 37.1.2.;
c)

Atunci and o Obligatie incalcat5 nu poate fi remediat5 in mod rezonabil in Perioada de Remediere
mentionata, Delegatul va lua toate masurile necesare pentru remedierea inc5Icarii respective in cea
mai mare masur5 posibil5 in timpul Perioadei de Remediere §i va face propuneri Delegatarului,
anterior expir5rii respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligati' inc5Icate;

d) in cazul in care Delegatarul nu accept 5 propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau clack
dup5 acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediaz5 Obligatia inc5Icat5, in conformitate
cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisa, adresat5 Delegatului, s5 rezilieze
Contractul, iar Contractul va inceta incepand cu data prevazut5 in aceast5 notificare;
e)

Delegatarul ii rezerv5 dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresat5
Delegatului, fara nici o compensatie, daca acesta din urm5 cla faliment, cu conditia ca aceasta
denuntare s5 nu prejudicieze sau s5 afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Delegatar. in
acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz5toare pentru partea din
Contract indeplinit5 pan la data denuntarii unilaterale a contractului.

37.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului
37.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu i obligatia) s5 rezilieze prezentul Contract in caz de inc5Icare
importanta, de catre Delegatar a oricareia din obligatiile asumate in baza prezentului Contract, care are un
efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatiilor Delegatului, in baza prezentului Contract.
37.2.2. in cazul in care Delegatul are dreptul s5 rezilieze prezentul Contract in baza Art. 37.2.1, se va aplica
mutatis mutandis procedura prev5zut5 la Art. 37.1.1.
• AP-+'
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CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE
ARTICOLUL 38— POLITICA PRIVIND FORTA DE MUNCA
(1) Delegatul va asigura fora de munc5 necesara pentru furnizarea Serviciului, precum §i formarea
profesional5 a salariatilor. Delegatul este r5spunz5tor de angajarea in prestarea Serviciului a unui num5r
suficient de persoane cu abilit5tile, indernan5rile, cuno§tintele, instruirea, calific5rile §i experienta necesare §i
adecvate unei bune desfa§urari a Serviciului §i se va asigura ca are suficient personal de rezerv5 pentru
prestarea in bune conditii a Serviciului, pe toata Durata Contractului.
(2) Delegatul se va asigura c5 toti angajatii s5i implicati in prestarea Serviciului vor fi instruiti corespunz5tor
Cu:
a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;
b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului §i Caietul de Sarcini al
Serviciului, anexe la prezentul Contract;
C) toate procedurile §i standardele convenite intre Parti la anumite interval de timp;
d) toate procedurile, regulile, regulamentele §i legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile
de sAnatate §i securitate in munca, riscul de incendiu §i prevederile in caz de incendiu.
(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, in conditiile stabilite cu Delegatarul in
cadrul misiunii acestuia de monitorizare a execut5rii prezentului Contract §i va solicita personalului sa poarte
§i s5 aib5 la vedere insemnele de identificare pe toat5 durata furnizarii/prestarii Serviciului.
(4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat §i i§i indepline§te indatoririle in
conform itate Cu prezentul Contract.
(5) Pe perioada executhrii prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita
personalului (inclusiv cele referitoare la m5surile de sigurant5) existente in Regulamentul intern al s5u.
Delegatarul va avea dreptul s5 solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern §i modificarea
Regulamentului intern in masura in care solicitarea de modificare este rezonabila, in leg5tur5 cu dispozitii ale
Regulamentului care afecteaz5 modul de prestare a Serviciului §i in conformitate cu Legea aplicabil5. Dupa
aprobarea Regulamentului intern, Delegatul II va afi§a la loc vizibil §i II va aduce la cuno§tinta tuturor
angajatilor, facand dovada acestei formalitati catre Delegatar prin prezentarea semnaturilor de luare la
cuno§tint5. Delegatul va lua m5suri disciplinare corespunzatoare impotriva oric5rei persoane angajate de
acesta care nu respect5 prevederile Regulamentului intern.
(6) Delegatul este raspunzator in intregime de angajarea §i de conditiile de lucru ale angajatilor s5i.
(7) Delegatul este r5spunzator §i va suporta toate costurile §i cheltuielile legate de angajarea personalului, de
transportul acestuia, de conditiile de munc5 oferite (ex. echipament de protectie) §i achitarea la timp a
tuturor drepturilor salariale.
(8) In perioada de mobilizare, Delegatul este de acord sa depuna toate diligentele necesare pentru preluarea,
In m5sura

77

t,. .re este posibil, a salariatilor Operatorului anterior al Serviciului de salubrizare.
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(9) In cazul incet5rii prezentului Contract, Delegatul este de acord s5 depun5 toate diligentele necesare
pentru preluarea de catre noul operator al Serviciului, in masura in care va fi posibil, a salariatilor Delegatului,
care sunt afectati de c5tre acesta furniz5rii/prest5rii Serviciului.
(10) Personalul angajat al Delegatului beneficiaza de toate drepturile prevazute in contractul colectiv sau
individual de munc5. Delegatul va intocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajati, in vederea
perfectionarii acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.
(11) Numarul angajatilor Delegatului va fi stabilit de acesta, in functie de politicile proprii, dar sa fie suficient
pentru furnizarea/prestarea Serviciului, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Persoanele
disponibilizate au dreptul la compensatii prev5zute de Lege sau contracte colective din partea Delegatului.
(12) Delegatul va lua toate masurile necesare privind igiena, Anatatea, securitatea la locul de munca §i
normele de protectie a muncii, in conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru
toate activitatile prestate in sensul Contractului sau once alte activitati care au leg5tur5 cu acesta, pentru a
asigura securitatea §i s5natatea propriilor angajati, precum §i a reprezentantilor Delegatarului §i a oric5rei
alte persoane care intra in incintele Delegatului. Principiile §i metodele privind san5tatea §i securitatea in
munca aplicate de Delegat vor fi in conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 39 - CON FIDENTIALITATE
(1) P5rtile convin c5 prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informatii Confidentiale §i pot fi
dezvaluite f5r5 restrictii.
(2) Fiecare Parte va 'Astra confidentiale toate Informatiile Confidentiale, astfel cum au fost acestea definite la
Art. 1 („Definitii §i Interpretare"), primite de la cealalta Parte in legatura cu prezentul Contract §i va face toate
eforturile pentru a impiedica salariatii §i alte persoane aflate in relatii de subordonare sau colaborare s5
dezv5luie astfel de Informatii Confidentiale vreunei persoane.
(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:
a)

nici unei dezv5luiri de informatii care este solicitat5 de c5tre once persoan5 care îi indepline§te
obligatiile conform prezentului Contract, in scopul indeplinirii acelor obligatii;

b) crick& informatii cu privire la care o Parte poate demonstra c5 este deja sau devine general
disponibila §i in domeniul public, altfel deck in urma inc51c5rii prezentului Articol;
c) orickei dezvaluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de catre o Autoritate Competenta sau de
c5tre o instanta judecatoreasca on tribunal arbitral;
d) orickei dezv5luiri care este solicitat5 in temeiul oric5rei cerinte prevazute de Lege care are efecte
asupra P5rtii care face dezv5luirea sau al regulilor oric5rei burse de valori sau Autoritati Competente,
care are fort5 juridic5 obligatorie sau, dac5 nu are fort5 juridica obligatorie, conformarea fat5 de
aceasta constituie o practic5 general 5 a persoanelor supuse reglementarilor bursei de valori sau ale
Autor4t5Iii Corn petente respective;
(
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e) oric5rei dezv5luiri de informatii care sunt deja in mod legal in posesia Partii ca destinatar, inainte de
dezv5luirea acestora de c5tre Partea care face dezvaluirea;
f)

oric5rei furnizari de informatii c5tre consultantii profesionali ai Partilor;

g) oric5rei dezvaluiri de c5tre Delegatar a unor informatii legate de Serviciu si oric5rei alte informatii
care pot fi solicitate in scopul efectu5rii unui proces de audit, c5tre un delegat ulterior cu privire la
Serviciu, inclusiv c5tre consultantii sal, In cazul in care Delegatarul decide organizarea unei noi
proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;
h) oric5rei inregistrAri sau evidente a Autorizatiilor si Inregistrki de proprietate necesare; sau
i)

oricarei dezv5luiri facute in scopul examin5rii i certifickii conturilor uneia dintre Parti.

(4) Cand dezv5luirea este permis5 in baza alineatului de mai sus, altfel deck conform literelor b), d), e), g)
h) de mai sus, Partea care furnizeaza informatiile se va asigura c destinatarul informatiilor este supus
acelora§i obligatii de confidentialitate ca i cele cuprinse In prezentul Contract.
(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau once informatii emise sau furnizate de sau in numele
Delegatarului In leg5tur5 cu prezentul Contract altfel deck pentru scopurile prezentului Contract, deck cu
acordul scris al Delegatarului.
(6) La sau inainte de Data incet5rii, Delegatul se va asigura cà toate documentele sau evidentele
computerizate aflate In posesia, detentia sau sub controlul sh, care contin informatii referitoare la Serviciu
sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 40— PROPRIETATE INTELECTUALA l DREPTURI DE AUTOR
(1) Desenele, planurile, specificatiile, instructiunile, manualele i alte documente create, produse sau
comandate de catre Delegat si care se raporteaz'a' la furnizarea/prestarea Serviciului si drepturile de autor
care sunt legate de acesta, precum si toate drepturile de proprietate intelectual5 ale Delegatului sunt i vor
rat-Wane proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Delegatul se oblig5 ca, la solicitarea rezonabila a
Delegatarului i In m5sura posibilului, s5 acorde Delegatarului drepturi de utilizare asupra acestora
corespunzatoare scopului solicitArii, pe baza unui acord scris In acest sens, precizand toate conditiile tehnice,
economice, juridice §i durata folosirii lor.
(2) De asemenea, metodele i know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt i vor r5mane proprietatea exclusiv5 a
Delegatului. Delegatarul se angajeaz5 expres s5 nu divulge acest know-how, in totalitate sau In parte, atre
terti, oricine ar fi acestia.

ARTICOLUL 41 — TAXE
Toate obligatiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgand din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie
vor fi suportate de catre Partea careia, in conformitate cu Legea, ii incumb5 respectiva obligatie fi cal5.
. 11
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ARTICOLUL 42 - CHELTUIELI
Doar dad nu este altfel stipulat in mod expres in acest Contract, fiecare Parte Ii va plati propriile costuri 5i
cheltuieli (inclusiv onorariile 5i cheltuielile agentilor sal, reprezentantilor, consilierilor 5i contabililor) necesare
pentru pregatirea, semnarea, indeplinirea i respectarea termenilor acestui Contract.

ARTICOLUL 43— CON FLICTUL DE INTERESE
(1)

Delegatul va lua toate m5surile necesare pentru a preveni sau indepkta once situatie care

are sau poate avea ca efect compromiterea executarii prezentului Contract in mod obiectiv 5i
impartial. Astfel de situatii pot ap5rea ca rezultat al intereselor economice, afinit5tilor politice sau
nationale, leg5turilor de familie sau emotionale on al altor leg5turi sau interese comune Oricare ar fi
situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificat5 de c5tre Delegat imediat Delegatarului, in
scris.
(2)

Delegatul va garanta c5 personalul sãu, inclusiv cel de conducere, nu se af15 intr-o situatie

care poate da na5tere unui conflict de interese. Delegatul va inlocui, imediat i f5r5 nici un fel de
compensatie din partea Delegatarului, once membru al personalului s5u care se af15 intr-o astfel de
situatie.
Delegatarul ii rezerv5 dreptul de a verifica dad m5surile luate de Delegat in conformitate cu
(3)
prevederile prezentului Articol sunt adecvate 5i de a solicita luarea de masuri suplimentare dac5 va
considera acest lucru ca fiind necesar.
(4) Delegatul se va abtine de la once legaturi 5i relatii, comerciale sau de alt5 natur5, care au sau pot avea ca
efect compromiterea independentei sale sau a personalului sàu. In cazul in care Delegatul nu poate mentine
aceast5 independent& Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prev5zute de
Articolul 37 ("Rezilierea Contractului") fail a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despagubiri
pentru once daune suferite ca urmare a acestei situatii.

ARTICOLUL 44— REPREZENTANTI I PARTILOR
(1) Pentru executarea prezentului Contract, in relatia sa cu Delegatarul, Delegatul va numi o persoan5 ca
„Manager de Contract", care va asigura comunicarea corespunzatoare cu partenerii contractuali.
(2) Delegatarul va numi de asemenea reprezentantii s5i care vor asigura comunicarea cu Delegatul.
(3) Fiecare Parte este indreptatita s5 inlocuiasc5 persoanele de contact, coordonatele 5i adresele mentionate
in prezentul Contract, cu conditia de a notifica in prealabil cealalta Parte. Notificarea se va face in scris 5i va fi
comunicata cu cel putin 3 (trei) Zile Lucratoare inainte ca modificarea sa devin5 efectiv5. Once comunicare
trimis5 la vechile adrese, coordonate sau persoane de contact va fi considerat5 valabil efectuat5 dac5 Partea
care a modificat aceste elemente nu a comunicat corespunz5tor notificarea prev5zuta in prezentul alineat.
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ARTICOLUL 45- COMUNICARI
(1) Once comunicare intre P5rti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie s6 fie transmis5 in

scris, in limba roman5, la urm5toarele adrese i in atentia urm5toarelor persoane:
a) Pentru Delegat
In atentia: Manager de Contract, DI.Constantin SOSU
Adresa: str.Teiului nr.1
Fax: 0234 514 800
E-mail:office@soma.ro
b) Pentru Delegatar
In atentia: DI. Catlin Nicolae Mois5
Adresa: Calea Dr.Alexandru Safran nr.145, etaj 1, camera 11, Bacau
Fax: 0234 537 570
E-mail: office@adisbacau.ro
(2) Once document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat i in momentul primirii.
(3) Comunicarile intre Orti se pot face i prin, fax sau e-mail sub conditia confirmarii de primire.
(4) Dac5 notificarea este transmis5 prin pot5, aceasta se va face prin scrisoare recomandat5 cu confirmare

de primire i este considerat5 ca fiind primit5 de destinatar la data mentionat5 de oficiul potal de destinatie
pe confirmarea de primire.
(5) Dac5 notificarea este transmis5 prin fax sau e-mail, ea va considerat5 primit5 in prima Zi Lucr5toare dup5

data transmiterii.
(6) Notifickile orale nu vor Ii luate in considerare drept comunic5ri de vreuna dintre Part' dac5 nu sunt

confirmate prin una dintre metodele prev5zute in alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 46— DREPTURILE TERTILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensatii
conform sau in temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta deck P5rtile i succesorii or
respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligati' sau r5spundere vreo alt5 persoan5, tert5 fa t5 de vreuna
dintre P5rti, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de actiune impotriva vreunei P5rti
din prezentul Contract.

ARTICOLUL 47- RENUNTARE
(1) Nicio n untare nu va avea vreun efect juridic deck dac5 este expres indicat5 ca fiind o renuntare

comuni

s ns celeilalte Parti, conform regulilor de comunicare dintre P5rti stipulate I Articolul 45
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("Comunic5ri") din Contract, si nicio alt5 actiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretata ca renuntare la
vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de catre vreuna dintre Parti.
(2) Nici o renuntare f5cut5 de o Parte la once termen sau conditie din prezentul Contract, o dat5 sau de mai
multe on, nu va fi considerat5 sau interpretat5 ca o renuntare viitoare la acelasi sau la alte termene sau
conditii din Contract.
(3) Renuntarea unei Parti de a invoca Inc5lcarea unei clauze contractuale sau a unei obligatii de catre cealalt5
Parte nu va fi interpretata in nicio circumstanta ca renuntare la invocarea viitoarelor incalcari ale aceleasi sau
ale alte clauze contractuale on ale aceleasi sau ale alte obligatii ce catre aceeasi Parte. Dad oricare dintre
Parti IncaIca o obligatie contractual5, renuntarea din partea Partii prejudiciate de a invoca dreptul ski de a
cere executarea obligatiei contractuale nu va fi interpretat5 ca o renuntare la dreptul Insusi. Neexercitarea
sau exercitarea cu Infarziere de c5tre una dintre Parti a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi
interpretat ca o renuntare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 48- NULITATEA CONTRACTULUI I DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE
(1) Daca in once moment ulterior Datei Semn5rii, once articol sau prevedere a prezentului Contract sunt
declarate de once instanta de judecata competenta ca fiind nelegale, nule sau c5 inaplicabile, conform Legii,
respectivul articol sau prevedere nu va avea fort5 juridica si efect juridic, dar nelegalitatea sau
inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validitatii si aplicabilit5tii oric5ror alte prevederi ale
prezentului Contract, care vor ramane in continuare valide si aplicabile in masura permis5 de Lege.
(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oric5rui articol sau oric5rei prevederi din prezentul Contract va fi stabilit5in
conformitate cu Articolul 51 („Legea aplicabila i solutionarea litigiilor") din prezentul Contract. Pa'

convin

sa. depuna toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabila a articolelor sau prevederilor acestui
Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale
Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 49- MENTINEREA UNOR PREVEDERI DUPA DATA INCETARII
Partile convin ca la incetarea din once cauze a Contractului, prevederile privind obligatiile Delegatului de
mentinere a continuit5tii Serviciului pentru o perioad5 de 90 (nou5zeci) de Zile, precum si Articolul 51 ("Legea
aplicabila i solutionarea litigiilor"), Articolul 27 ("R5spunderea, penalit5ti si despagubiri in sarcina
Delegatului"), Articolul 31 ("Recuperarea debitelor"), Articolul 39 ("Confidentialitate"), Articolul 41 ("Taxe"),
Articolul 50 ("Declaratii si garantii") vor ramane In vigoare si îi vor produce efectele in leg5tur5 cu toate
aspectele contractuale care pot ap5rea sau se pot mentine In continuare dup5 Data incet5rii Contractului.

ARTICOLUL 50- DECLARATII I GARANTII
"All) F5r5 a aduce atingere oric5ror garantii sau conditii prev5zute de Lege si in plus fata de once alte declaratii
si garanW 6cordat,Vprin clauzele prezentului Contract, Delegatul declar5 i garanteaz5 Deleg tarului c5 cele
z
\ 0svb,
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stipulate in prezentul Articol sunt declaratii corecte §i complete la Data Semn5rii §i c5 vor fi corecte §i
complete la Data Inceperii Contractului, precum §i pe toat5 Durata Contractului i vor r5mane astfel dup5
Data incefarii:
a) Delegatul este o societate legal constituita, conform Legii din Romania;
b) Delegatul are puteri depline, autoritatea i capacitatea necesare s5 semneze §i s5 duca la indeplinire
prezentul Contract, precum i fiecare dintre celelalte documente care urmeaz5 s5 fie furnizate de c5tre
Delegat ulterior Datei Semn5rii. Prezentul Contract a fost legal autorizat conform tuturor procedurilor interne
societare din cadrul Delegatului. Prezentul Contract este, jar celelalte documente i acte ce vor fi furnizate de
c5tre Delegat ulterior Datei Semn5rii vor fi legal §i valabil semnate §i executate de c5tre Delegat, constituind
conventii valide i opozabile Delegatului, ce pot face obiectul execut5rii integrale de Catre Delegat, conform
termenilor acestora;
c) Pe Durata Contractului, actul constitutiv al Delegatului nu va fi modificat sau completat in vreun mod care
ar face executarea prezentului Contract nelegal5 sau in contradictie cu actul constitutiv sau alt document
statutar al Delegatului;
d) Delegatul are capacitatea organizaional
Serviciul i pentru

i financiar5 pentru a executa Contractul, pentru a gestiona

indeplini obligatiile sale contractuale i va avea deplina autoritate pentru efectuarea

pl5tilor §i va plati toate sumele datorate in baza prezentului Contract, conform prevederilor acestuia;
e) Prezentul Contract instituie obligati' care pot face obiectul execut5rii, acceptate in totalitate de c5tre
Delegat;
f) Nu exist5 nicio actiune in justitie, in arbitraj, nicio procedur5 sau proces sau investigatie fie judiciark fie
extra-judiciark pe rol sau iminent5 impotriva Delegatului, nici sentinte judec5tore0, hotarari arbitrale
nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect impiedicarea Delegatului de a executa obligatiile
sale asumate prin prezentul Contract sau care ar putea afecta executarea Contractului, conform obiectivelor
stabilite de c5tre Delegatar;
g) Nu s-a produs §i nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o incalcare a obligatiilor
Delegatului i care ar putea duce la incetarea prezentului Contract;
h) Incheierea de c5tre Delegat a prezentului Contract i executarea obligatiilor rezultate din prezentul
Contract de c5tre Delegat nu contravin, nu vor duce la o indlcare sau neindeplinire a obligatiilor sale din
partea Delegatului conform:
(I)

vreunei Legi aplicabile Delegatului;

(ii)

actului constitutiv sau oric5rui document statutar al Delegatului;

(iii)

vreunui contract sau alt document la care Delegatul este parte sau la care Delegatul este

obligat sau al carui obiect sunt once active, venituri sau garantii ale Delegatului.
, oatg-gartntiile, declaratiile, recunoa§terile Delegatului privind obligatiile §i responsabilitatea lui in baza
prezerntului

ntract au elect cumulativ §i niciuna nu va fi interpretat5 in mod separat de celelalte.
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(2)

Fr a a aduce atingere oricaror garantii sau conditii prevazute de Lege i in plus fata de once

alte declaratii 5i garantii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatarul declar5 5i
garanteaza Delegatului c cele stipulate in prezentul Articol sunt declaratii corecte 5i complete la
Data Semnarii 5i ca vor fi corecte 5i complete la Data Inceperii Contractului, precum 5i pe toata
Durata Contractului i vor ramane astfel dupa Data Incetarii:
a)

Delegatarul are puteri depline, autoritatea 5i capacitatea necesare s semneze i sa duca la

indeplinire prezentul Contract, precum 5i fiecare dintre celelalte documente care urmeaza sa fie
furnizate de catre Delegatar ulterior Datei Semnarii;
b)

Incheierea prezentului Contract a fost legal aprobata prin hotarari ale autoritatilor

deliberative ale Delegatarului, nicio alta aprobare sau formalitate administrativa suplimentara nefiind
necesara;
c)

Delegatarul are dreptul de a delega Delegatului gestiunea Serviciului pe baze de exclusivitate

pentru intreaga Arie a Delegarii;
d)

incheierea de catre Delegatar a prezentului Contract 5i executarea obligatiilor rezultate din

prezentul Contract de catre Delegatar nu contravin, nu vor duce la o incalcare sau neindeplinire a
obligatiilor sale din partea Delegatarului conform:
i.

vreunei Legi aplica bile Delegatarului;
vreunui act administrativ sau decizii judec5tore5ti aplicabile Delegatarului;
vreunui contract sau alt document la care Delegatarul este parte sau la care este obligat sau al carui
obiect sunt once active, venituri sau garantii ale Delegatarului.
e)

Obligatiile asumate de catre Delegatar prin Contract sunt obligatii asumate in conformitate cu

prevederile legale, valabile, avand caracter obligatoriu in baza Legii.

ARTICOLUL 51— LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

(1) Par-tile convin c5 acest Contract va fi interpretat 5i executat conform legilor din Romania.
(2) In cazul unei dispute sau neintelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, P5rtile vor
depune toate eforturile necesare pentru a solutiona pe cale amiabila once disputa in termen de 30 (treizeci)
de Zile (sau o perioada mai lung5 daca Partile convin astfel) din momentul in care una dintre Parti a
comunicat in scris celeilalte Partii existenta unei dispute 5i obiectul acesteia. Dac5 disputa nu poate fi
solutionata pe cale amiabila, atunci oricare dintre Part' poate notifica in scris despre imposibilitatea ajungerii
la o solutie 5i in urma acestei notificari fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificata poate supune
spre solutionare disputa in fata instantelor judecatore5ti competente din Romania.
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Prezentul Contract este Incheiat In limba romana, in 4 (patru) exemplare originale, cate 2 (doua) pentru
fiecare Parte.

Delegatar,
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Pentru Salubrizare Bacau

Delegat,
SC SOMA SRL

l'..°<.-Ci;

.P resedint
Q e;t
Lu ,
te. , yoJentin
IA.
V2
, -00
sss,

Administrator
ConstariSOS

Director executiv,
Catalin Nicolae M
Director executiv adjunct,
Catalin-Doru COVACI

Elena CHIPER

Compartiment financia -on :b I,

Consilier juridic,

Carmen STOICAN
Responsabil a
Daniela COS
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ANEXA NR. 4

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau si 22
comune limitrofe

INVENTARUL BUNURILOR PROPRIETATE A DELEGATARULUI, CONCESIONATE
DELEGATULUI PE iNTREAGA DURATA A CONTRACTULUI, CARE SUNT BUNURI DE
RETUR

ANEXA NR. 5

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare Si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau si 22
comune limitrofe

PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRELUARE A BUNURILOR

ANEXA NR. 6

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau Si 22
comune limitrofe

ORDIN DE INCEPERE A PRESTARII SERVICIULUI

ANEXA NR. 7

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau si 22
comune limitrofe

LISTA INDICATIVA A BUNURILOR DE PRELUARE

ANEXA NR. 8

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau Si 22
comune limitrofe

PROGRAMUL DE INVESTITII

ANEXA NR. 9
la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau si 22
comune limitrofe

INDICATOR!! DE PERFORMANTA

Anexa nr. 9 la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau si 22 comune limitrofe
INDICATOR!! DE PERFORMANTA
In tabelul urmator sunt prezentati indicatorii de performanta aferenti activitAtii de colectare si transport a deseurilor
municipale
Tabel 1: lndicatori de performanta i penalitati
Nr.
crt.

Titlu

Descriere indicator/unitate de
masura

1.1

Coleetarea separata a
deseurilor reciclabile
municipale

Cantitatea de deseuri reciclabile
municipale colectate separat in aria
de delegare raportat la cantitatea
totala
generatA
de
deseuri
reciclabile municipale (%)
Indicatorul se referA la deseurile de
hartie si carton, plastic, metal si
sticla din deseurile menajere,
deseurile similare si deseurile din
piete si se aplica pe an
calendaristic.

Cantitatea de deseuri reciclabile
municipale colectate separat in aria
de delegare reprezinta cantitatea
totala colectata separat in aria de
delegare pe trei fractii, respectiv
deseuri din hartie si carton; deseuri
de plastic si metal si deseuri de
sticla,
inclusiv
impuritkile.
Cantitatea reprezinta cantitatea
acceptatA
anual
de
ate
statia/statiile de sortare care
deservesc aria de delegare.
Cantitatea totala generata de
deseuri reciclabile mimicipale in
aria de delegare se considera
pentru anul 2019 ca find 30% din
cantitatea totalA de deseuri
menajere, similare si din piete
generate si colectate.

'

Valoare
indicator de
performanta
52% in 2020

Penaliati

Pentru tinta de 52 % care trebuie
atinsA in anul 2020 se aplicA
urmAtoarele penalitAti pentru
urmkoarele procente de deseuri
reciclabile colectate separat:
30% sau mai putin deseuri
•
reciclabile colectate separat:
penalitate 6% din Valoarea AnualA a
Contractului (VAC)
•
30% - 40% deseuri
reciclabile colectate separat:
penalitate 4% din VAC
•
40% - 50% deseuri
reciclabile colectate separat:
penalitate 2% din VAC
•
50% sau mai mult deseuri
reciclabile colectate separat: nu se
aplica penalitate

Pentru anii urmatori, cantitatea
totala generata de de§euri
reciclabile municipale in aria de
delegare se calculeaza pe baza
determinarilor de compozitie
realizate de catre operatorul de
colectate si transport

pentru
60"/o
anul 2021

Pentru tinta de 60 % care trebuie
atinsa in anul 2021 se aplica anual
penalitati
pentru
urmatoarele
urmatoarele procente de depuri
reciclabile colectate separat:

•

•

•

•

•

70% incepand
cu anul 2022

30% sau mai putin deFuri
reciclabile colectate separat:
penalitate 8% din Valoarea
Anuala a Contractului (VAC)
30% - 40% depuri reciclabile
colectate separat: penalitate 6%
din VAC
40% - 50% de§euri reciclabile
colectate separat: penalitate 4%
din VAC
50% - 60% deFuri reciclabile
colectate separat: penalitate 2%
din VAC
60% sau mai mult deFuri
reciclabile colectate separat: nu
se aplica penalitate

Pentru tinta de 70 % care trebuie
atinsa pentru anii 2022- 2026 se
aplica urmatoarele penalitati pentru
urmatoare procente de de§euri
reciclabile colectate separat:

•

30% sau mai putin deFuri
reciclabile colectate separat:
penalitate 20% din Valoarea
Anuala a Contractului (VAC)
• 31% - 40% de§euri reciclabile
colectate separat: penalitate 15%
din VAC
• 41% - 50%: penalitate 10% din
VAC
• 51% - 60% deFuri reciclabile
colectate separat: penalitate 8%
din VAC
• 61% - 69% deFuri reciclabile
colectate separat: penalitate 4%
din VAC
70% sau mai mult depuri reciclabile
colectate separat: nu se aplica
penalitate

Tabel 2: Indicatori de performanta Para penalitati
Nr.
crt
II.!

Titlu

Descriere/unitate de masurare

Valori propuse/

Rata de conectare la serviciul de
salubrizare

Populatia care beneficiaza de activitatea de
colectare i transport ca procent din populatia
totala din aria de delegare (%)
Populatia care solicita i pentru care se aplica
instrumentul economic „platqte pentru cat
arunci" raportat la populatia totala din aria de
delegare (%)

100%

a
Rata
de
implementare
instrumentului economic „platqte
pentru cat arunci" pentru de§eurile
menajere

11.2

periculoase

11.3

Depuri
menajere
colectate separat

11.4

De§euri
menajere
periculoase
colectate separat trimise la tratare
/depozitare

11.5

Dewuri
separat

11.6

Depuri voluminoase trimise la
tratare/valorificare/ Depozitare

11.7

De§euri provenite din constructii §i
desfiintari colectate separat de la
populatie

voluminoase

colectate

Delegatar,
Asocia

ct

Dezyoltare I ter o unitara
Niittbrizare Ba au
sc,vu0R4
Prqgdi

z

Cantitatea de de§euri menajere periculoase
colectate separat /locuitor i an in raport Cu
indicatorul de generare estimat, respectiv 1
kg/locuitor i an (%)
Cantitatea de de§euri menajere periculoase
colectate separat anual trimisa la tratare
/depozitare ca procent din cantitatea totala
colectata de de§euri menajere periculoase in aria
de delegare (%)
Cantitatea de de§euri voluminoase colectate
separat /locuitor §i an ca procent din indicatorul
de generare estimat (%), respectiv 3 kg/lc/an
Cantitatea de depuri voluminoase colectate
separat trimisa la tratare/depozitare ca procent
din cantitatea totala de depuri voluminoase
colectate din aria de delegare (%)
Cantitatea de de§euri provenite din constructii §i
desfiintari colectate separat de la populatie
/locuitor §i an in raport cu indicatorul de
generare estimat, respectiv 25 kg/locuitor §i an
(%)
Delegat,

2019 — 5 %
2020 — 10%
2021 — 15%
incepand cu 2022 —
20%
75 - 125%

minim 90%

75 - 125%

minim 90%

75 - 125%

SC SOMA SRL

Administrator,

1-,0*

3
(),s

'talentin I
Director executiv,
Catalin Nicolae MOISA

Director executiv adjunct,

D re or economt

Catalin-Doru Cr'AC!

Elena ClPy

Compartiment fin
Carmen STOIC
Responsabil
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Consilikfu<lic,
Teodor Seb n SAULEA

ANEXA NR. 10

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau si 22
comune limitrofe

ASIGURARI

ANEXA NR. 11

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau si 22
comune limitrofe

GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

nk
ACT ADITIONAL NR. 23
LA CONDITII SPECIALE DE CRED1TARE DIN DATA DE 28.10.2013
LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. BACA/49/2013 DIN DATA DE 28.10.2013
BANCA

UniCredit Bank S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti,
Sector 1, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991, in
Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 si inregistrata la ANSPDCP cu notificarea nr.
10964, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, ldentificator Unic la Nivel European
(EUID):ROONRC.J40/7706/1991, capital social subscris Si varsat 455.219.478,30 RON, prin
Sucursala „Nicolae Balcescu" Bacau, Cu sediul in mun. Bacau, str. Nicolae Balcescu nr.1, judetul
Bacau, numar de ordine in Registrul Comertului J04/655/1995, cod unic de inregistrare 7388032,
reprezentata legal de Ungureanu Bogdan - in functia/ calitatea de Director Sucursala si de Mihaila
Alexandra - in functia/ calitatea de Manager Relatii Clienti, in calitate de creditor si numita in
continuare Banca,

Si
IMPRUMUTAT SOMA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in mun. Bacau, str. Al. Tolstoi nr. 6, jud. Bacau,
numar de ordine in Registrul Comertului J4/1782/1991, cod unic de inregistrare 946778, atribut
fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J04/1782/1991, reprezentata de
Sosu Constantin - in functia/calitatea de Administrator, in calitate de imprumutat si numita in
continuare Imprumutat,
Si
SOSU CONSTANTIN, cetatean roman, cu domiciliul in sat Sarata, comuna Sarata, jud. Bacau,
GARANT
posesor al cartii de identitate seria ZC nr. 014004 eliberat/a de SPCLEP Bacau la data de
26.03.2014, identificat cu cod numeric personal 1560411040031, in nume propriu, in calitate de
garant solidar cu Imprumutatul si numit in continuare Garant,
partile semnatare putand fi denumite in continuare in mod colectiv Partile si in mod individual Partea,
Avand in vedere urmatoarele:
• Imprumutatul, Garantul si Banca sunt parti ale Contractului de credit nr. BACA/49/2013 din data de 28.10.2013,
in
baza
caruia
Banca
a
acordat Imprumutatului un
credit in
suma
de 11.900.000
(unsprezecemilioanenouasutemii) RON;
• Contractul de credit nr. BACA/49/2013 din data de 28.10.2013 cuprinde Conditii Generale de Creditare din data
de 30.10.2020 si Conditiile Speciale de Creditare din data de 28.10.2013, astfel cum au fost amendate;
• acordul Partilor privind conditiile si termenii specifici aplicabili Contractului de credit nr. BACA/49/2013 din data
de 28.10.2013, astfel cum sunt modificati inclusiv prin prezentul Act aditional;
Partile, in urma negocierilor, au agreat cu buna credinta ca incepand cu data semnarii prezentului Act aditional,
Contractul de Credit nr. BACA/49/2013 din data de 28.10.2013 se modifica dupa cum urmeaza si anume:
Articolul 6 „UTILIZAREA CREDITULUI" paragraful „Conditii de Utilizare" punctul 6 se modifica si va avea
urmatoarea forma si continut:
„6. Din Valoarea Totala a Creditului, suma de 6.300.000 (sasemilioanetreisutemii) RON va avea ca scop exclusiv
realizarea cash-flow-ului pentru o perioada de 4 (patru) luni de la data emiterii ordinului de incepere a contractului
de delegare „Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului Colectare si Transport a Deseurilor Municipale in
Municipiul Bacau si 22 Comune Limitrofe" indiferent de obligatiile ce ii revin Imprumutatului in cadrul altor contracte.
Suma de 6.300.000 (sasemilioanetreisutemii) RON, mentionata anterior la prezentul punct, va fi denumita in
continuare Sublimita 1.1 a Creditului."
Articolul 12 „CONDIT!! SUSPENSIVE" se modifica si va avea urmatoarea forma si continut:
Prezentul Act aditional va intra in vigoare de indata ce Imprumutatul si Garantul vor prezenta Bancii urmatoarele
acte, vor indeplini conditiile precizate in continuare si vor prezenta Bancii dovezile in acest sens, in forma si
continutul acceptate de catre Banca, si anume:
1. Certificatul RECOM Online recent (nu mai vechi de 30 zile), in original, eliberat de Oficiul Registrului Comertului,
cu privire la situatia Imprumutatului si Garantului, asociatii/ actionarii si administratorii acestora.
Conditiile Speciale de Creditare aplicabile Contractului de credit nr. BACA/49/2013 din data de 28.10.2013, astfel cum
au fost modificate prin prezentul Act Aditional, in urma negocierilor dintre Parti, se completeaza cu prevederile
Conditiilor Generale de Creditare, asa cum au fost acestea semnate si acceptate de catre Parti, care sunt aplicabile
deopotriva in derularea Creditului si se considera parte integranta a Contractului de Credit. Once referire la Contractul
de Credit are in vedere atat clauzele din Conditiile Speciale de Creditare, astfel cum au fost modificate prin prezentul
Act aditional, cat si pe cele din Conditiile Generale de Creditare, care se vor interpreta si aplica in mod unitar.
Partile declara ca au negociat cu buna credinta modificarea Contractului de Credit, clauza cu clauza, au beneficiat de
avizul propriilor consultanti juridici, inteleg pe deplin efectele clauzelor Contractului de Credit, asffel cum a fost
modificat, pe care le accepta in mod expres, fiindu-le aduse la cunostinta intr-o limba pe care o cunosc. Partile renunta
in mod expres la invocarea necunoasterii limbii romane ca motiv de neexecutare, nulitate, leziune, denuntare sau

UniCredit Bank

executare necorespunzatoare a Contractului de Credit. Contractul de Credit, impreuna Cu Documentele Accesorii care
fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta acordul de vointa integral, comun, neingradit si final at Partilor si
inlatura once alta intelegere anterioara, scrisa sau verbala.
Prezentul Act Aditional a fast incheiat astazi, 06.05.2021, in atatea exemplare originate cate Parti semnatare sunt, cate
1(un) exemplar pentru fiecare Parte, avand aceeasi valabilitate si find semnate la sediul Bancii, in prezenta
reprezentantilor Bancii.
BANCA: UniCredit Bank S.A.
Sucursala „Nicolae Balcescu" Bacau
prin
Ungureanu Bgdan,
Director Sucursala_
IMPRUMUTAT:
SOMA S.R.L.
prin
Sosu Constantin
Administrato
GA RANT:
SOSU

Mihaila Alexandra,
Manager Relatii Clienti
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ANEXA NR.12
la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare Si transport a deseurilor municipale In municipiul Bacau si 22
comune limitrofe

TARIFELE PE CARE DELEGATUL ARE DREPTUL SA LE APLICE DE LA DATA
iNCEPERII

ANEXA NR.12
la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare §i transport a de§eurilor municipale in municipiul Bacau i 22 comune limitrofe

TARIFELE PE CARE DELEGATUL ARE DREPTUL SA LE APLICE DE LA DATA iNCEPER11

NR.
CRT
1

2

ACTIVITATE

TARIF (lei/tona fara TVA)
CONFORM OFERTA

Colectare si transport al deseurilor menajere si asimilabile
—Ti
Colectare si transport deseuri menajere, similare si din piete
prevazute la lit, a, art. 17 din Legea 211/2011 — Tla
Colectare si transport deseuri menajere, similare si din piete
altele decat cele prevazute la lit, a, art. 17 din Legea
211/2011 —Tlb
Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte,
generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara
si/sau exterioara a acestora —12

209.94
386,52
167,65

153,99

Tariful Ti reprezinta media poderata dintre Tla si Tlb
Ti = (14.180 to x 386,52 lei/to+59.203 to x 167,65 lei/to)/73.383 to =209,94 lei/to
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ANEXA NR. 13

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare Si transport a deseurilor municipale in municipiul Bacau si 22
comune limitrofe

PROCEDURA DE MONITORIZARE A EXECUTARII CONTRACTULUI

ANEXA NR. 14

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare i transport a deeurilor municipale in municipiul Bacau Si 22
comune limitrofe

PROGRAMUL DE OPERARE

ANEXA NR. 15

la contractul de delegare a
gestiunii serviciului colectare si transport a deseurilor municipale in municipiul Back! si 22
comune limitrofe

PROCEDURA DE CALCUL A SUMELOR DE PLATA

ANEXA NR. 15
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE
SI TRANSPORT A DESEURILOR MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BACAU
SI 22 COMUNE LIMITROFE
PROCEDURA DE CALCUL A SUMELOR DE PLATA
aferenta facturii nr.

NR.

TARIF (lei/tona fara TVA)

/
z

,....

COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI
MENAJERE, SIMILARE SI DIN PIETE
PREVAZUTE LA LIT. A, ART. 17 DIN LEGEA
211/2011
COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI
MENAJERE, SIMILARE SI DIN PIETE ALTELE

(tone)

386,52

167,65

DIN LEGEA 211/2011
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CENTRALIZATORUL SERVICIILOR PRESTATE SI CERTIFICATE IN LUNA

ANEXA NR. 15.1

DESEURI PREVAZUTE LA LIT. A, ART.17 LEGEA 211/2011

DESEURI
DENUMIRE UAT

NR. CRT

RECICLABILE
DIN STICLA

DESEURI

DESEURI

DESERI

RECICLABILE

RECICLABILE

RECICLABILE

HARTIE /

PLASTIC /

HARTIE/CARTON

CARTON

METAL

ALTE DESEURI DECAT CELE PREVAZUTE LA LIT. A, ART.17 LEGEA
211/2011

DESEURI
TOTAL

DESEURI

DESEURI

PERICULOASE DIN

DESEURI

REZIDUALE

BIODEGRADABILE

DESEURI

VOLUMINOASE

MENAJERE

PLASTIC/METAL

1 MUNICIPIUL BACAU
2 BERESTI BISTRITA
3 BUHOCI
4 CLEJA
5 FARAOANI
6 FILIPESTI
7 GIOSENI
3 GARLENI ,
9 HEMEIUS
10 HORGESTI
11 ITESTI
12 LETEA VECHE
13 LUIZ! CALUGARA
14 MAGURA
15 MARGINENI
16 NICOLAE BALCESCU
17 PRAJESTI
18 RACOVA
19 RACACIUNI
20 SARATA
21 SAUCESTI
22 TAMASI
23 TRAIAN
TOTAL
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ANEXA NR. 15.2

CENTRALIZATORUL SERVICIILOR PRESTATE SI CERTIFICATE IN
LUNA

pentru toate UAT -urile parte in contract
ALTE DESEURI DECAT CELE PREVAZUTE LA LIT. A, ART.17 LEGEA

DESEURI PREVAZUTE LA LIT. A, ART.17 LEGEA 211/2011
DESEURI
ZIUA
DIN

DESEURI

DESEURI

RECICLABILE RECICLABILE

RECICLABILE

DIN STICLA

HARTIE/CAR

PLASTIC/ME

TON

TAL

LUNA

DESERI
RECICLABILE
HARTIE/CARTON

TOTAL

211/2011
DESEURI

DESEURI

DESEURI

DESEURI

REZIDUALE

BIODEGRA

PERICULOASE VOLUMINOASE

DABILE

DIN DESEURI

TOTAL

MENAJERE

PLASTIC/METAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL
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ANEXA NR. 15.3
FISA SERVICII PRESTATE CONFORM PROGRAM DE
ACTIVITATE IN LUNA IN LUNA

DESEURI PREVAZUTE LA LIT. A , ART.17 LEGEA 211/2011
ZIUA
DIN
LUN
A

DESEURI
RECICLABILE
DIN STICLA

ALTE DESEURI DECAT CELE PREVAZUTE LA LIT. A , ART.17 LEGEA 211/2011
DESEURI

DESERI

DESEURI

DESEURI

RECICLABILE

RECICLABILE

RECICLABILE

HARTIE /

PLASTIC /

HARTIE/CARTON

CARTON

METAL

PLASTIC/METAL

pentru UAT

TOTAL

DESEURI

DESEURI

REZIDUALE

BIODEGRADABILE

PERICULOA
SE DIN
DESEURI
MENNERE

1
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4
5
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