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CONTRACT DE DF_LEGARE
A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

PĂRTILE
I. ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRIZARE BACĂU, cu

sediul in str.Marasesti nr.2 din municipiul Bacă u, judetul Bacău, inregistrată în Reaistrul Asociatiilor
şi Fundatillor de pe lăngă Judecătoria Bacău cu nr.10/PJ din data de 21.01.2010.CIF 26601020,
coat R048 RZBR 0000 0600 1764 8194 deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Bacau,

reprezentată prin Dragos Adrian BENEA, preşedinte Si Constantin Bogdan SETO avand functia de
director executiv, in numele şi pe seama unftătilor administrativ-teritoriale membre:
Judetul Bacau, Municipiile: Oneşti Si Moinesti, orasul Darmanesti Si comunele: Agas, Ardeoani,
Asau, Balcani, Birsanesti, Beresti-Tazlau, Berzunti, Blagesti, Bogdanesti, Brusturoasa, Buciumi,
Caiuti, Casin, Colonesti, Corbasca, Cotofanesti, Damienesti, Dealu Morii, Dofteana, Filipeni,
Gaiceana, Ghimes-Faget, Glavanesti, Gura-Vaii, Huruiesti, lzvoru Berheciului, Lipova, Livezi,
Magiresti, Manastirea Casin, Motoseni, Negri, Odobesti, Oituz, Oncesti, Orbeni, Palanca,
Parava,Parincea, Paroaresti, Pancesti, Pirjol, Piopana, Poduri, Podu Turcului, Rachitoasa, Rosiori,
Sanduleni, Sascut, Scorteni, Secuieni, Stanisesti, Solont, Strugari, Stefan cel Mare, Targu Trotus,
Tatarasti, Ungureni, Urechesti, Vaiea Seaca, Vultureni, Zemes.
Aceste unităti administrativ teritoriale având impreună in calitate de delegatar (denumiti in cele ce
urmează „Delegatarul"), pe de o parte,
Şi
H. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. , persoană juridică românâ, cu sediul principal in B-dul
Poliarafiei, nr. 1C, etat 3. Sector 1. Bucuresti, tel.: 021 306 7000; 021 306 7001; fax: 021 306 7028;
office@romprest.ro, www.romprest.ro; (Adresa sediu secundar. Str. lzbiceni nr. 117-119, Sector 1,

Bucureşti, telefon 021.206.36.00, 021.206.36.99; fax 021.206.36.26, 021.206.36.28), inregistrata la
Registrul Comertului sub nr.: J40/3673/28.03.2011, C.I.F. RO 13788556, cod IBAN : R069 BUCU

0569 7766 2511 R002, deschis la Alpha Bank — Sucursala Otopeni si R068 TREZ 7005 069X XX00
4373 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin Necula Mann, avănd functia de
director general, pe de altă parte, In calitate de delegat (denumită în cele cc urmează „Delegatul"),
denumite Tn continuare Tmpreună „Pârtile" i separat „Partean,
Pentru Delegatar (UATurile impreună) va semna ADIS ca mandatar al acestor UATIL
.
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preşedintele ADIS care are dreptul de semnătura.
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AVAND ÎN VEDERE CA:
Judetul Bacău este beneficiarul Proiectului i Sistem Integrat de Management al Deseurilor
Solide 7n Judetul Bacău" ("Proiectul POS") finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu

1.

("POS Mediu")
Tn scopul realizării Proiectului POS, Judetul Bacău şi unitătile administrativ-teritoriale din
judeţul Bacău s-au asociat i au constituit i'mpreună Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
2.

Salubrizare (ADIS") Bacău.
Unităţile administrativ-tertoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău, mai sus menţionate, au Triteles să delege gestiunea activitătilor de colectare şi
3.

transport componente ale serviciului de salubrizare ("Serviciul") prin intermediul acestei Asociatii.
Asociaţia de Dezvoltare intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, Tri baza mandatului primit
din partea membrilor săi, a organizat procedure de licitatie publică In vederea atribuirii prezentului

4.

contract de delegare a gestiunii Serviciului.
Procedura de licitatie publică In vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii
5.
Serviciului a fast organizată conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea nr. 51/2006), Legii serviciului de
salubrizare a localttătilor nr. 101/2006 cu modificările şi completările ulterioare („Legea nr.
101/2006"), şi Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări pubiice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare ("OUG nr. 34/2006").
S.C.COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., denumtă mai sus Delegatul a fast desemnată
6.
căştigătoarea procedurii organizate pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform Reportului
procedurii nr.1002 din 22.12.2014,
Au convenit să Tncheie prezentul Contract de delegare conform termenilor şi conditiilor prevăzute
mai jos
CAPITOLUL I
Defirđţii
Art. 1. (1) Termenii şi expresiiie mentionate mai jos, cu exceptia stuatiei "in care contextul reclamă
ate!, vor avea următoarele Tntelesuri:
An Contractual - Tnseamnă perioada de timp Tncepând la Data Intrării în Vigoare

terminandu-se
la aceeaşi data' a anilor următori), pănă la data incetării sau expirării duratei prezentului Contract;

Aria Delegării - inseamnă raza tentorială a unitătilor administrativ-teritoriale care constituie
impreună Delegatarul;
ADIS - Triseamnă Asociatia de Dezvoltare intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Tnregistrată la
Judecătoria Bacău cu nr. 10/PJ din data de 21.01.2010;
Autoritate Competentă - Tnseamnă once instantă judecătorească competentă i oriCe—autontate
natională sau organizatie internatională, inspectorat, ministru, minister, persoarTă ofiCiară'sau
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functionar public din cadrul Guvemului Romăniei, institutie publică, inclusiv, dar nelimităndu-se la,
Autoritatea de Reglementare;
Autoritatea de Reglementare - inseamnă Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) sau once altă institutie similară care poate ft autorizată
şi imputernicită conform prevederilor legale in vigoare la un moment dat să monitorizeze şi să
reglementeze regimul tarifelor şi/sau at Serviciului;
Bunuri de Retur - inseamnă acele bunuri care la Incetarea Contractului, revin de plin drept gratuit,
in bună stare, exploatabile şi libere de once sarcini sau obligatii Delegatarului;
Contract - inseamnă prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare impreună
cu toate Anexele, aşa cum pot fi modificate la un moment dat prin acordul părtilon
Data de Tncepere - inseamnă data de la care este estimată inceperea Serviciilor conform Anexei
nr.5 — Programul de executie at serviciiior - la Contract, definită in clauza 6(1);
Data de incetare - inseamnă data la care Contractul îşi incetează efectele 'Nitre părti;
Data Semnarii Contractului (data intrarii in vigoare) - inseamnă data semnăril Contractului de către
reprezentantii Delegatului şi at Delegatarului sau de către ultimul dintre aceştia in cazul in care
Contractul nu este semnat in aceeaşi zi de ambele Părti;
Depozitul - inseamnă depozitul judetean conform, existent, din comuna Nicoiae Bălcescu, judetul
Bacău, depozit pus la dispozitia Proiectului pentru a deservi Tritregul judet, astfel cum va ft acesta
extins ulterior cu noile ceiule 3 şi 4. Prima celulă a depozitului a fost construită cu finantare prin
intermediul Măsurii ISPA 2004 RO 16 P PE 007 „Managementul integrat at deşeurilor in Municipiul
Bacău si zonele Tnvecinate, Judetul Bacău, Romănia', at cărui beneficiar este Municipiul Bacău, a
doua ceiulă este construită prin Proiectul POS Mediu — Axe II, at cărui beneficiar este Consiliul
Judetean Bacău;
De§euri - inseamnă deşeurile municipale, respectiv deşeurile menajere (deşeuri menajere reziduale
generate de populatie, deşeuri reciclabile (hărtie, carton, plastic, metal şi sticia) generate şi
separate la sursa de către populatie, deseuri bioedegradabile generate de populatia din mediul
urban, agenti economici, institutii şi precolectate separat, deşeurile asimilabile ceior menajere
(deşeuri reziduale similare celor menajere generate de institutii deşeuri reziduale similare celor
menajere generate de : firme cu sau fara personalitate juridică care îi desfasoara activitatea in
comert, servicii, industrie;

organizatii non-profit; liber —profesionisti, deseuri reciclabile (hărtie,

carton, plastic, metal şi sticla) generate şi separate la sursa de către institutii; firme cu/sau fara
personalitate juridica din : industrie, comert, servicii; organizatii non-profit; liber —profesionisti) şi
fluxurile speciale (deşeuri voluminoase şi deşeuri din echipamente electrice şi electronice provenite
de la populatie, institutii publice şi agent' economici, deşeuri din constructii şi demolări generate de
popuiatie, institutii şi agent' economici) inclusiv deşeurile toxice periculoase din deşeurile menajere,
cu exceptia celor cu regim special;
Documentul de Pozitie - inseamnă acordul incheiat la data de 21.12.2010 si amendat.
Aditional 1 din data de 14.11.2013 de către toate unitătile administrativ-teritoriale membr-e ale AD
).S.:
in cadrul ADIS, care stabileşte modul in care va ft implementat Proiectul, precum şi. rolul Aldit rn
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acest proces, inclusiv Tn ceea ce priveşte delegarea gestiunii activităţilor de coiectare-transport
componente ale serviciului de salubrizare;
Documentaţia de Atribuire - Inseamnă documentaţia ce cuprinde toate informaţiiie legate de
obiectul contractului de delegare si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini
sau, după caz, documentaţia descriptivă inclusiv clarificarile si raspunsurile aferente furnizate pe
perioada evaluarii oferţelor;
Durata Contractului - va avea inţelesul prevăzut la articolul 6 din prezentul Contract;
inseamnă garantia ce va fi constituită de Delegat, conform
Garantia de Bună Executie
prevederilor art. 90 din HG 925/2006, in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea
cantativa, calitativa si in perioada convenita a contractului;
Ir3dicatori de Performantă - inseamnă cerinţele si standardele In legătură cu Serviciul care trebuie
să fie satisfăcute de către Delegat, astfel cum sunt prevăzute in Oaietul de sarcini al serviclului
(Anexa 1 la prezentul Contract);
Modificare Legis:ativă - Inseamnă price intrare In vigoare, modificare, completare, suspendare,
abrogare (totală sau partială) a oricărui act normativ sau once alt eveniment cu efect similar,
intervenit după Data Intrăni in Vigoare, inclusiv dar fără a se limita la:
intrarea in vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea oricăror conventii
a.
intemaţionale, regulamente, directive, decizii sau altar acte cu forte' obligatorie emise de institutiile
Uniunii Europene cu conditia ca acestea să fie direct aplicabile in Romania sau transpuse Tn
leg islatia romană;
b.
intrarea Tn vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea In Rom'ania de noi
legi şi/sau ordonarqe de urgentă, ordonante şi/sau hotărari ale Guvernului, ordine ale ministrilor,
regulamente sau alte acte normative;
c.
once schimbări în interpretarea şi/sau aplicarea oricăror astfel de acte menţionate la literele
(a) şi/sau (b) de mai sus, in baza unor hotărari judecatoresti sau ale altor organe cu atributii
jurisdicţionale avănd efect definitiv şi general obligatoriu in Romania.
Oferta - Inseamnă oferta depusă de Delegat In cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract;
oferta cuprinde propunerea financiară i propunerea tehnică;
Proiectul ISPA - inseamna Proiectul implementat cu finanţare prin intermediul Masurii ISPA 2004
RO 16 P PE 007 ,,Managementul integrat al deşeurilor in Municipiul Bacău si zonele Invecinate,
Judetul Bacău, Romania", al cărui beneficiar a fast Municipiul Bacău;
Proiectul POS - Triseamnă Proiectul „Sistem integrat de management al de şeurilor 'in judetul Bacău"
finantat prin POS Mediu — Axa 2, al cărui beneficiar este Judetul Bacău;
Serviciui - inseamnă următoarele activităti componente ale serviciului de salubrizare al Delegatarului
—
aşa cum sunt eie specificate in Caietul de Sarcini si toate obligatiile aferente sau auxiliare, speCifiCate
sau nu, dar solicitate "in termeni rezonabili spre a fi indeplinite de Delegat 'in scopul atingerii
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obiectivelor acestui Contract, in conformitate Cu activttatile prevazute de Legea 101/2006, cu
modificarile si cornpletarile ulteridare dar nefiind !imitate la acestea:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităti comerciale din industrie şi institutii, inclusiv fractii colectate separat, fart' a
educe atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din iocuinte, generate de activităti de
reamenajare i reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

Suma de plată Lunară efectivă a serviciilor este definită in Anexa 6 la Contract (Calcularea sumei de
Plată a Serviciilor)
Valoarea Gararitiei de Biala" Executie - inseamnă suma de 2.095.965,70 lei;
Zi - inseamnă zi calendaristică, atunci când nu se face referire in mod expres la „zi lucrătoare".
(2) In cuprinsul prezentului Contract şi/sau in Anexele sale, terrnenii folositi cu majuscule isi vor
păstra, indiferent de locul in care sunt folosiţi in cuprinsul acestora, intelesul dat Tn definitia aferentă.
(3) Tmpărtirea pe capitole i articole este introdusă numai pentru a uşura sistematizarea şi nu va
afecta interpretarea prezentului Contract şi nu va servi interpretării intentiilor Părtilor.
(4) Once referire la articole sau numere de articole va insemna, dacă nu este alt-fel specificat, o
referire la articolele prezentului Contract.
(5) La redactarea, semnarea şi executarea Contractului, clauzele contractuale şi intentiile Părtilor vor
fi interpretate pe baza prezurntiei de bunt,- credintă.
(6) Referirile la "Părti" desemneeză părtile prezentului Contract, iar referirile la "Parte" desemnează
una dintre părtile prezentului Contract.
(7) Termenii utilizati şi nedefiniti in prezentul Contract şi care sunt definiti de actele normative
aplicabile vor avea Tritelesul prevăzut In definitia corespunzătoare din Lege.
CAPITOLUL H
Obiectul Corttractului
Art. 2. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta in delegarea de Delegatar către Delegat
a gestiunii activitătilor componente ale serviciului de salubrizare in şi din zone de prestare a
serviciiior precum i exploatarea in concesiune a bunurilor Delegatarului prezentate in Anexa 2.
a.

Delegarea gestiunii serviciului se va face in conformitate cu prevederile Sectiunii 2.3

Continutui Serviciilor din Caietul de Sarcini, ciauzele prezentului Contract şi dispozitiilor art 19 din
Legea nr. 101/2006, cu modtficarile si completarile ulterioare.
b.
Zone de prestare a serviciului este reprezentată de localitatile de pe teritoriul administrativ al
judetului Bacău in conformitate cu Anexa 8

s.;
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Delegatul are drept de exclusivitate privind obiectul prezentului contract iar Delegatarul se
c.
obligă să nu acorde nici o autorizatie administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la
limitarea sau impiedicarea Delegatului în exercitarea dreptului sau exclusiv asupra prestării
Serviciilor care i-au fast delegate. Delegatarul nu va precupeti nici an efort pentru a-1 proteja pe
Delegat impotriva atingerilor de once natură aduse exercitiului drepturilor sale exclusive in Zone de
prestare conform prezentului contract şi, in cazul litigiilor de aceasta nature prin măsuri
administrative se obligă să-I sprijine pe Delegatar pănă la solutionarea acestora.
d.

Delegatul nu poate in nici an caz să ceară tragerea la răspundere a Delegatarului in temeiul

alin.(c) de mai sus, cu exceptia cazului in care nerespectarea exclusivitătii in prestarea serviciilor ce
i-au fast delegate ar fi provocată de an act săvărşit cu intentie de Delegatar sau de neindeplinirea
de către acesta a obligatiilor sale prevăzute in prezentul Contract de Delegare.
Art. 3. - Obiectivele Delegatarului sunt:
imbunalătirea conditiilor de viată ale utilizatorilor prin promovarea calitătii şi eficientei
a.
Serviciului;
b.

dezvoltarea durabilă a Serviciului;

c.

protectia mediului inconjurător,

d.

realizarea unei infrastructuri modeme a Serviciului,

e.

mentinerea in stare de functionare şi imbunătătirea infrastructurii aferente Serviciului,

f.

Trnbunătătirea Serviciului.

Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat in derularea Contractului sunt
următoarele:
4.1.

Bunurile de Retur

4.1.1. Acestea sunt: bunurile publice sau private ale Delegatarului puse la dispozitia
Delegatului, prin concesionare, pe intreaga durată a Contractului, în scopul prestării Serviciuluil.
Acestea sunt i rămăn in proprietatea Delegatarului pe durata Contractului. Delegatul primeşte
posesia şi dreptul de folosintă asupra acestor bunuri, pe intreaga durată a Contractului.
4.1.2. Lista Bununior de Retur existente la data semnării Contractului este prevăzută Anexa nr.
2 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 4.1.1 de mai sus se incheie
un proces-verbal de predare-primire intre Delegat şi Delegatar (fiecare unitate administrativteritorială pentru bunurile respective din proprietatea sa pe care le concesionează) care
constituie Anexa nr. 3 la prezentul Contract. in situatia Tri care pe parcursul executării
Contractului Delegatarul investeşte in Bunuri de Retur noi de nature celor prevăzute la art.
4.1.1. de mai sus acestea vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 2 şi nr. 3 vor fi
In cazul de fate ne referim atat la Judetul Bacau care, pe de o carte in calitate de Delegatar potrivit---prezentului contract, iar pe de alta parte in calitate de proprietar al bunurilor achizitionate prin proiectűJ
POS, va concesiona aceste bunuri Delegatului, cat si la Municipiul Moinesti care,pe de o parte in- talita:te
de Delegatar potrivit prezentului contract, iar pe de alta parte in calitate de proprietar al, bunurilor
achizitionate prin proiectul PHARE, va con cesiona aceste bunuri Delegatului.
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actualizate corespunzător. Odata preluate de catre Delegat in baza procesului-verbal de
predare-primire, bunurile vor fi distribuite utilizatorilor casnici in baza unui contract de comodat
ce urmeaza a fi incheiat intre Delegat si fiecare gospodarie care va intra in posesia unui astfel
de bun si a unui proces verbal de predare primire.
4.t3. Reprezentantii Delegatului Impreună Cu reprezentantii Delegatarului vor face toate
verfficările necesare pentru a observe eventualele avarii, defectiuni sau uzura nenaturală a
bunurilor publice sau private ale Delegatarului puse la dispozitia Delegatului; acestea vor fi
consemnate în Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Cheltuielile legate de verificarea anterioară
remedierea eventualelor avarii, defectiuni, uzuri nenaturale, vicii cad in sarcina Delegatarului.
Delegatului i se va asigura documentatia adecvată, inclusiv manuale Si certificate. Delegatul nu
poate fi tinut raspunzător in situatia -in care, recipientele şi amplasamentele predate in
concesiune nu corespund ca număr şi/sau au garantia producătorului/constructorului expirată
şi/sau au o stare tehnică necorespunzătoare la data operatiunilor de predarere-primire către
Delegat.
4.1.4. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului2, la incetarea Contractului din once
caufa, libere de once sarcini şi gratuit in starea corespunzătoare uzurii morale şi fizice normale
la care au fast supuse in cursul folosintei obişnuite şi scopului acestora, cu exceptia
mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror mentinere
în functiune nu s-a mai justificat şi care pănă la data incetării Contractului din once cauză au
fost scoase din functiune potrivit legii. Bunurile de Retur sunt şi vor fi guvemate de dispozitiile
legale aplicabile Tn ceea ce priveşte regimurile contabil, fiscal şi juridic ale acestora.
4.1.5. Delegatul va propune, dacă este cazul, scoaterea din functiune a milloacelbr fixe
apartinănd patrimoniului concesionat in baza legislatiei In vigoare. Aceste bunuri vor fi Inlocuite
de Delegat dacă in perioada derulării contractului aceste bunuri Cu durata normală de utilizare
consumată sau neconsumată, a căror mentinere In functiune nu se mai justifică şi sunt scoase
din functiune potrivit legii, sau dacă aceste bunuri nu mai pot fi utilizate normal din motive
neimputabile Delegatului iar pentru buna executare a serviciilor şi/sau alinierea la dispozitiile
legale se impune inlocuirea or. Bunurile vor fi scoase din functiune şi inlocuite cu aprobarea
Delegatarului care va asigura măsurile administrative şi surseie financiare suplimentare
necesare iniocuirii in aşa fel incăt capacitatea de a realize serviciiie să rămană cel putin
constantă pe toată durata contractuiui.
4.1.6. Delegatul are obligatia de a efectua lucrări de intretinere, modernizare, reparare şi/sau
inlocuire a Bunurilor de Retur pe durata executării Contractului, conform caietului de sarcini ce
face parte din Documentatia de Atribuire.
4.1.7. Toate bunurile suplimentare aflate Tn proprietatea oh folosinta Delegatului şi afectate de
Delegat îndeplinirii Serviciului, rămân Tn proprietatea an folosinta Delegatului, Delegatarul
neavând niciun drept asupra acestora. La Tricetarea prezentul Contract din orice_cauză,
Delegatarul poate dobândi aceste bunuri, respectiv fiecare unitate administrativ-teritoriafă pOate
•

2

. .

Respectiv Judetului Bacau si Municipiului Moinesti
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exercita acest drept asupra bunurilor pe care doreşte să le dobăndească, Cu plate unei sume de
bani stabilită prin acordul
CAM-OWL 111
Docurnentele contractuale
Art. 5. — Din prezentul Contract fac parte integrantă următoarele documente:
Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini al Serviciului cu toate Anexele, parte componentă a
documentatiei de atribuire,
Anexa nr. 2 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate
Delegatului la Data Intrării in Vigoare ;
Anexa nr. 3 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute in Anexa nr. 2 insotit de
Certificatul de stare tehnica a bunurilor;
Anexa nr. 4 — Procedura de monitorizare a executării Contractului ce urmeaza a fi realizata si
agreata de ambele parti pe parcursul perioadei de mobilizare ;
Anexa nr. 5 — Programul de executie al serviciilor ;
Anexa nr. 6 - Procedura de calcul a sumelor de plată(6.10- .centraiizator lunar de plate al serviciilor
prestate pentru intreg contractul, 6.2 - Centralizator lunar al serviciiIor prestate si certificate pentru toate
UAT aferente contractului membre ADIS, 6.3 — Fisa servicii prestate , conform program de activitate
lunar/UAT)

Anexa nr. 7— Oferta financiara si tehnica;
Anexa nr. 8 - Zona de prestare a serviciului ;
Anexa nr. 9 - Tarifele de prestare a serviciilor(9.1 pentru utilizatori casnici si 9.2 pentru utilizatori
non-casnici) ;
Anexa nr. 10- Penaiizari pentru neindeplinirea indicatorilor contractului de delegare a serviciului de
colectare si transport deseuri.

CAPITOLUL IV
Durata Contractului
Art. 6. (1) Durata Contractului de delegare a gestiunii este de 96 de luni de la Data de incepere
a prestării serviciilor şi va expire in ultima zi din ultima lună a termenului de 96 de luni. Data de
Tncepere este data stabilită de comun acord intre Delegat şi Delegatar ca fiind data la care
Delegatul va Tncepe prestarea Serviciilor. De la această dată, Delegatul fund in drept să
Tricaseze plate de la Delegatar pentru prestarea erviciilor. Data de incepere ye fi ulterioara
indeplinirii de catre Delegat afuturoro5îigailorasumafepentru perioada de mobilizare-§0-ia- fi
comunicată in scris Delegatului de catre Delegatar.
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(2) Prezentul contract poate fi prelungit in conditiile legit, conform prevederilor art. 15, alin. 2), 3)
si 4) din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
CAPiTOLUL V
Redeventa
Art. 7. (1) Delegatul va avea obligatia de a plăti Delegatarului o Redeventă în sumă de
1.169.228 lei/an. Redeventa ce urmeaza a fi platita de Delegat, se calculeaza incepand cu data
inceperii prestarii serviciilor.
(2) Redeventa se va plati dupa cum urmeaza:
- suma de 1.008.477 lei pe an catre Judetul Bacau, in contul RO 07 TREZ 06121A300530
XXXX, CUI 5057580 deschis la Trezoreia municipiului Bacau,
- suma de 160.751 lei pe an catre Municipiul Moinesti in contul RO 51 TREZ
06321A3002530)0(XX , CUI 4591490, deschis la Trezoreia municipiului Moinesti
(3) Redeventa va fi plătită semestrial, pana cel tarziu in a douazecea zi calendaristica la
semestrului urrnator.
(4) In cazul neachitării redeventei în termenul specificat la alin. (3), Detegatul va datora
Judetului Bacau respectiv Municipiului Moinesti, penalităti de 0,04% pe zi de intărziere,
aplicabile din prima zi de Tntărziere după expirarea terrnenului mentionat la atm. (3). Atat
redeventa neachitata cat si penalitatile de intarziere aferente vor urma regimul prevazut in
Codul de procedure fiscal pentru creantele bugelelor locale.

CAPITOLUL VI
Drepturile partilor
K,vis-\ 1116.)k
Art. 8. Del gatul are următoarele drepturi:
1. să incaseze contravaloarea Serviciului prestat, corespunzător

a robat de D- ;,..atar
corespunzator sumelor si tarifelor ofertate de Delegat si acceptate de Delegatar ca urmare a
•adjudecarii procedurii de atribuire, determinat in conformitate cu prevederile legate in vigoare şi
In special cu metodologia aprobată de ANRSC;
2. să aptice penalizări in caz de executare cu Intarziere sau neexecutare a obligattilor
contractuale de către Delegatar, sau atunci cănd nu se impune suspendarea sau după caz
rezilierea Contractului. Aceste obligatii se refera la prevederile art. 13, punctul 4, din prezentul
contract, iar penalitatile aplicate vor fi in s!0jeiLJLmą de intarziere, pentru fiecare
situatie de bunuri nou aparute si nepredate, pe baza notificarii din partea delegatului;
3. să initieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, in cazul modificării
regiementăhlor şi/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii
•

./K
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4. să solicite ajustarea/modificarea tarifelor pentru serviciile prestate catre populatie si/sau
agenti economici si institutii din prezentul contract corespunzător contractului si legislatiei in
vigoare si in report Cu evolutia generală a preturilor i tanfelor din economie;
5. să aibă exclusivitatea prestării Serviciului pentru toti utilize-torn de pe Aria Delegăril;
6. să aplice la facturare tarifele aprobate pentru populatie respectiv agenti economici si institutil
adjudecate prin licitatie sau dupe caz @probate dupe actualizare/modificare/ajustare pe durata
executarii contractului;
7. să suspende sau să limiteze prestarea Serviciului, fără aplicarea vreunei penalizări, din
partea delegatarului, Cu un preaviz de 5 zile lucrătoare pentru UAT care nu si-au indeplinit
—E—
ieneTe prevăzute de
obligatille contractuale, dacă sumele datorate np au fast achitate in terr
prezentul Contract pentru plate facturilor de către ADIS şi de contractele individuale Incheiate
CU agentil economici_si institutiile publice pentru plate facturilor emise acestora. Să solicite
direct de la UAT_sau---utzatorul-mon-cesnic care nu si -a
recuperarea debitelor in insfaTei—
_
indeplinit oblipatia de plate, avand posibilitatea der chema in instanta si ADISavand in v—
edere
calitatea sa de mandatar al UAT-urilor
8. să exploateze bunurile şi Serviciul care face obiectul contractului de delegare a gestiunii
corespunzător acestuia
9. relatiile contractuale dintre Delegatar şi Delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar
al contractului , respectiv pe realizarea unei posibile egalităti Trite avantajele care Ti sunt
acordate Delegatului şi sarcinile care Ti sunt impuse.
10. să rezilieze Contractul dacă Delegatarul nu Tşi respectă obligatiile asumate prin Contract
dupe notificarea in prealabil cu 45 de zile lucratoare a Delegatarului;
11. alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislatia in vigoare.
Art. 9. - DelegaLrui are urrnătoarele drepturi:
(1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita insă in corelare cu regulamentele,
politicile tarifare Si programele şi strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul ADIS pentru judetul
baeătt-sati-după caz pentru Aria Delegării.
a) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare aferente Serviciului cu consultarea şi acordul prealabil al Delegatului;
b) să coordoneze proiectarea şi executia lucrărilor tehnico-edilitare, a investitinor, In scopul
realizării acestora intr-o conceptie unitară şi corelată cu programeie de dezvoltare economicosocială a localitătilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
c) să realizeze investitii de interes comun in infrastructure tehnico-edilitare aferentă Serviciului
şi in acest scop să finanteze lucrările necesare, precum şi să contracteze şi să garanteze,
conform prevederilor legale aplicabile, imprumuturile in vederea finantării programelor_de
investitii;
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d) sa inspecteze bunurile concesionate s,i serviciul delegat; in conditiile prevazute in caietul
de sarcini.
e) să monitorizeze modul in care este satisfăcut interesul public prin furnizarea Serviciului de
către Delegat
f) să monitorizeze indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se
va realize prin intermediul ADIS in baza mandatului prim it prin statutul său;
g) să aplice penalizări in caz de executare cu intarziere sau neexecutare a obligatiilor
contractuale de către Delegat, atunci cand nu se impune rezilierea Contractului exceptând
situatia cand Delegatarul se află in situatia de neindeplinire a obligatiilor sale contractuale şi
inregistrează intarzieri la plata facturilor către Delegat peste termenul prevăzut la art. 18 atm. (2)
coroborat cu art.18 alin (3) şi/sau Tn situatia in care Delegatul a suspendat sau limftat prestarea
serviciului potrivit leg ii i drepturilor conferite de prezentul contract;
h) să-şi exprime intentia de a dobandi bunurile delegatului conform Contractului;
i) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul
Serviciului şi Caietul de Sarcini, anexe la Contract) pentru motive ce tin de interesul national sau
local şi/sau In caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o
compensatie corespunzătoare prejudiciului creat in caz de afectare a echilibrului contractual ca
urmare a acestor modificari;
j) să aprobe ajustarea/modificarea tarifelor catre populatie respectiv agenti economici si
institutii la propunerea Delegatului, conform prevederilor legale In vigoare ir,tr-un termen agreat
de parti;
k) să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu îşi respecta obligatiile asumate prin Contract
I)

afte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislatia in vigoare.

(2) Aceste drepturi urrnează a fi exercitate in numele şi pe seama unitatilor administrativ
teritoriale care constituie Delegatarul, de către ADIS in baza mandatului primft prin statutul său.
Unitătile administrativ-teritoriale care constituie Delegatarul păstrează dreptul de a fi informate şi
de a propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea fiecăreia i bunurile ce le
aparlin, prin intermediul i in cadrul ADIS. In relatia cu Deleciatul. ADIS constituie interfata
Tntre Deleaat si fiecare unitate administrativ teritorială care constituie Deleoatarul.
Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul alineat (2) nu se aplică drepturilor prevăzute la alin. (1)
it. h) şi k) de mai sus, in legătură cu care ADIS are dreptul de a fi informată.

CAPITOLUL VII
Obligaţiiĺe partilor

Art. 10. Delegatul are uren a. toarele
1.

să asigure prestarea Serviciului conform Contractului si Anexelor sale şi cu respeciarea
prescriptillor, normelor i normativelor tehnice rn vigoare;
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2. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din
culpă;
3. să plătească despăgubiri pentru intreruperea nejustificată a prestării Serviciului;
4. să furnizeze Autoritătilor Competente, Delegatarului şi ADIS, toate informatiile solicitate şi
să asigure accesul la documentefe şi documentatiile pe baza cărora prestează Serviciul, in
conditiile legii;
5. să depună taste diligentele necesare pentru conservarea integritătii bunurilor, Si dotărilor ce
i-au fast concesionate, pe toată durata Contractului, şi să asigure exploatarea, intretinerea Si
reparatia acestora Cu personal autorizat, in functie de complexitatea bunului respectiv şi
specificul postului/locului de muncă;
6. să predea Delegatarului, la incetarea din once motive a Contractului, taste Bunurile de
Retur, conform conditiilor stipulate in Contract si in Anexele sale;
7. să detină taste avizele, acordurile, autorizatiile şi licentele necesare prestării Serviciului,
prevăzute de legislatia in vigoare;
8. să presteze Serviciul pentru tot' utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării intregii
cantităti de deşeuri generate şi să lase in stare de curătenie spatiul destinat precolectării unde
se află amplasate recipientele de precolectare de pe domeniul public; pentru utilizatorii agenti
economici şi institutii publice Serviciul va fi prestat in baza contractelor individuale conforme cu
contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitătilor aprobat prin Ordinul
ANRSC fir. 112/2007 , pe care Delegatul este obligat să le Tricheie cu aceştia ;
9. să transporte deşeurile reciclabile colectate din Aria Delegării exclusiv:
a) la statia de sortare Bacău, situată in comuna Nicolae Bălcescu, pentru zonele 1 Si 2 de
coleotare-transport astfel cum sunt acestea delimitate in Proiectul POS;
b) la statia de sortare Oneşti, pentru zona 3 de colectare-transport astfel cum este aceasta
delimitată in Proiectul POS;
c) la statia de sortare Moineşti, pentru zone 5 de colectare-transport astfel cum este aceasta
delimitată in Proiectul POS.
10. să transporte, in vederea depozitării/transferului spre Depozitul judetean, deşeurile
reziduale exclusiv la:
a) Depozitul judetean Bacău, situat in comuna Nicolae Bălcescu, pentru zona 1 de colectaretransport astfel cum sunt aceasta delimitate 'in Proiectul POS;
b)

Statia de transfer situată in comuna Găiceana pentru zona 2 de colectare-transport asftel

cum este aceasta delimitată in Proiectul POS
c)

Statia de transfer situată in Municipiul Oneşti, pentru zona 3 de colectare-transport astfel
cum este aceasta delimitată in Proiectul POS,

d)

Statia de transfer situată in comuna Bereşti-Taziău, pentru zona 5 de colectare-transport

astfel cum este aceasta delimitată in Proiectul POS;
11. să transporte deşeurile biodegradabile colectate din Aria Delegării exclusiv:
a) la statia de compostare Bacău, situată in comuna Nicolae Bălcescu, pentru zonele 1 şi

.
colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate in Proiectul POS
b) Is statia de cornpostare situată in Municipiul Oneşti, pentru zonele 3 şi 5 de cole'Ctaretransport astfel cum sunt acestea delimitate in Proiectul POS
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12. să transporte deşeurile voluminoase şi deşeurile menajere periculoase colectate din Aria
Delegării la cele mai apropriate centre de colectare astfel:
a) la centrul de colectare situat pe amplasamentul depozitului de deşeuri nepericuloase de la
Bacău, pentru pentru zonele 1 şi 2 de colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate 7n
Proiectul POS
b) la centrul de colectare situat la Onesti (pe acelasi amplasament cu statiile de sortare,
transfer şi compostare), pentru zonele 3 şi 5 de colectare-transport astfel cum sunt acestea
delimitate in Proiectul POS
13. să transporte deşeurile din echipamente electrice şi electronice la cal mai apropriat punct
de colectare a DEEE.
14. să respecte Indicatorii de Performantă prevăzuti in Caietul de Sarcini, anexă la prezentul
Contract, şi să imbunătătească in mod continuu caiitatea Serviciului prestat;
15. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor
specifice de operare;
16. să inregistreze toate reclamatiile şi sesizările, care îi sunt adresate, intr-un registru şi să a
măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele
persoaneUsocietătii care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora reclamatiei, data şi era
rezolvării, numărul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise
operatoruf are obligatia să raspundă in termen de maximum 30 de zile de la Tnregistrarea
acestora;
17. să tina evidenta gestiunii Deşeurilor colectate Si transportate şi să raporteze periodic catre
ADIS, şi oricaror alte Autoritati Competente, după caz, conform reglementărilor in vigoare;
18. să nu sub-delege Serviciul a carui gestiune i-a fast delegata prin prezentul Contract;
19. să efectueze lucrarile de intretinere, modemizare, reparare şi/sau inlocuire a Bunurilor de
Retur, conform prezentulului Contract şi caietului de sarcini exceptând situatia când
Delegatarul se află in situatia de neindeplinire a obligatiilor sale contractuale şi inregistrează
intârzieri la plate facturilor către Delegat peste termenul prevăzut la art 18 alin (2) şi/sau in
situatia in care Delegatul a suspendat sau limitat prestarea serviciului potrivit legii şi drepturilor
conferite de prezentul contract;
20. să doteze utilizatorii cu mijloace necesare precolectării selective, după caz, conform
Caietului de Sarcini din Documentatia de atribuire, anexat la prezentul Contract;
21. să verifice starea tehnicâ a recipientelor de precolectare de pe platformele care deservesc
condominiile din mediul urban şi să le repare /7nlocuiască pe cele care prezintă defectiuni sau
neetanşeităti in maximum 48 de ore de la constatare;
22. să tină evident@ orelor de functionare a utilajelor/vehiculelor;
23. să asigure existenta personalului necesar pentru prestarea Serviciului i să asigure
conducerea operativă, mijloacele tehnice şi personalul de interventie in situatii de urgentă;
24. să realizeze impreună cu Delegatarul campanii anuale de informare, conştientizare
educare a populatiei din Aria Delegărli, in privinta protectiei mediului prin
valorificarea Deşeurilor cat şi in procesul de gestionare a Deşeurilor
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Art. 11. Obligatii specifice ale Delegatului privind investitiile:
(1) Aceste obligatil sunt conform Formularului 6.1 (iii) din propunerea tehnica a Delegatului
(inclusiv clarificarilor primite) ce cuprinde descrierea vehiculelor, instalatiilor si echipamentelor
sale.
Art. 12. Asigurări
(1) Delegatul este obligat să contracteze si sa mentină pe toată durata Contractului următoarele
tipuri de asigurări:
a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune
aduse infrastructurii aferente Serviciului pusa la dispozitie de catre Delegatar, doar acolo unde
asigurarea se poate intocmi din punct de vedere tehnic . Pentru bunurile neasigurate Delegatul
va prezenta cereri de asigurare refuzate din partea a cel putin trei asiguratori.
b)
Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport şi utilaje folosite de Delegat în
gestiunea Serviciului;
c)

Asigurări pentru salariati, conform legislatiei muncii.

Art. 13. Delegatarul are următoarele obligatii:
(1) Delegatarul are următoare obligatii, pe care le va exercita insă în corelare cu regulamentele,
politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul ADIS pentru judetul
Bacău sau după caz pentru Aria Delegării şi, după caz, prin intermediul ADIS, conform
mandatului acordat acesteia prin statutul său:
1. să actualizeze şi să aprobe modificările la regulamentul Serviciului, cuprins in Anexa nr. 1 la
prezentul Contract, in baza regiliăfffsritstor cadru, confOrtTnlegilor in vigoare, şi corelare cu
regulamentul elaborat şi adoptat la nivel judetean, in cadrul ADIS, in special in ceea ce priveşte
tintele de atins şi datele stabilite pentru atingerea acestora ;
2. să aprobe tarifele propuse de Delegat pentru serviciile prestate catre popuiatie respectiv
agenti economici si institutii conform prevederilor legale in vigoare, obligatie care se va exercita
prin intermediul ADIS;
3. să vetice periodic, prin intermediul ADIS:
a.

calitatea Serviciului prestat;

b.

Tndeplinirea lndicatorilor de Performantă;

C.

mentinerea echilibrului contractual;

d.

asigurarea unor relatii echidistante şi echilibrate Tntre Delegat şi Delegatar,

4. să predea către Delegat toate bunurile, echipamentele i facilitătile aferente Tntregii activttăti
delegate, pe măsură ce apar noi stfel de bunuri fată de cele care au fost predate la Data
Intrării In Vigoare, impreună cu inventarul existent, libere de once sarcini, pe baza unui procei:77'
verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (în cadrul Anexei nr. 3), acestea flind
.7
Bunuri de Retur din categoria prevăzută la art. 4. din prezentul Contract;
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5. s6 colaboreze cu Delegatul şi să îl indrume in obtinerea a autorizatiilor aferente Serviciului,
conform prevederilor legale in vigoare;
6. să nu-I tulbure pe Delegat in exercitiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;
7. să medieze, pe baza competentelor şi a cadrului legal, eventualele divergente, sesizki,
pla-ngeri etc. care apar intre delegat şi utilizatorii Serviciului prin asigurarea unor relatli
echidistante i echilibrate intre Delegat şi utilizatori.
(8. să participe alături de Delegat la realizarea montajelor financiare necesare şi conforme
contractului şi să-I sprijine in recuperarea fondurilor angajate.
9. să respecte angajamentele asumate fată- de Delegat prin contractul de delegare a gestiunii
serviciului;
10. să asigure resursele necesare finantării plătilor datorate Delegatului

prin prezentul

contract
contravaloarea
Serviciul public prestat , conform prezentulu
11. să achite Delegatului
contract.
—
Ostreze,
in
conditiile
legii, confidentialitatea datelor şi informatiilor economico-financiare
12. să
privind activitatea Delegatului , altele decăt cele de interes public.
13. să notirfice delegatului aparitia oricăror imprejurări de natură să aducă atingere drepturilor
acestuia şi să intervină farm luănd toate masurile administrative necesare "in cazurile
de concurentă neloială şi nerespectarea bunelor practici comerciale şi dispozitiilor legale de
către alţi operatori în aria delegării, care perturbă prestarea Serviciului de către Delegat şi
pentru care acesta beneficiaza de exclusivitate, conform contractului

CAPITOLUL VIII
GARANTIA DE BUNĂ EXECUTIE
Art. 14. (1) Delegatul va constitui şi mentine in vigoare, pe toată Durata Contractului, Garantia
de Bună Executie in favoarea Delegatarului in conditiile art 90 al HG 92 5/2006. In acest scop
Delegatul are obligatia de a constitui Garantia de Buna Executie la dispozitia ADIS, in termen
de maxim 25 de zile de la Data SemnArii Contractuiui.
(2) Garantia de bun6 executie va fi in cuantum de 2.095.965,70 lei, reprezentând 10 % din
valoarea contractului pe 12 luni, fara TVA.
(3) Modul de constituire :
a)

prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. in acest caz,

contractantul are obligatia de a deschide un cant la o banca agreata de ambele parti iar suma
initiala depusa de catre contractant in contul ast-fel deschis va fi de cel putin 1% din -p:1
-6-tr.il:
contractului pe 12 luni, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea confracianta .
urmeaza sa alimenteze acest cant de disponibil prin retineri succesive de 9% din.
datorate si cuvenite contractantului pkla la concurenta sumei stabilite drept garantie- de bu
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ntractanta va instiinta contractantul despre varsamântul efectuat,
executie
precum si despre destinatiă lui.
(4) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garantiei de Bună Executie nu reduce şi nu
limitează in niciun fel responsabilitatea Delegatului in legătură cu obligatiile care-i revin conform
Contractului, şi nu impiedică Delegatarul sau ADIS să ia once altă măsură permisă de legislatia
in vigoare aplicabilă sau de clauzele Contractului in legătură Cu incălcarea de către Delegat a
obligatiilor sale.
Art. 15 (1) Garantia de Bună Execuţie poate fi executată de către ADIS in conditiile art. 91 din
1-1.G. 925/2006, numai după notificarea Delegatului in acest sens, cu cel putin 30 de zile Tnainte,
precizând obligatiile care nu au fast respectate.
(2) Tn cazul executării totale sau partiale a Garantiei de Bună Executie, ADIS va alimenta
Garantia de Bună Executie prin retineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Delegatului in
baza facturilor următoare, aplicându-se corespunzător art. 14, alin. (4) de mai sus. Perioada de
valabilitate a noii Garantii de Buna Executie trebuie sa fie egala cel putin cu diferenta de timp
ramas pana la incetarea contractului.
(3) Nerespectarea de către Delegat a obligatiilor prevăzute la art. 14 de mai sus reprezintă o
incălcare semnificativă de către Delegat a obligatiilor contractuale şi duce la rezilierea
Contractului conform articolului 26 de mai jos.
(4) Delegatarul, prin ADIS, va retuma Delegatului Garantia de Bună Executie in termen de cel
mult 14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor
de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu Tncetarea contractului dacă Delegatarul nu a
ridicat piână la acea data- pretentii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor
obligatii contractuale, conform prevederilor art.92/HG 925/2006.

CAPITOLUL IX
Preţurile/tarife!e practicate §,i procedure de stabiBire, modificare sau ajustare a acestora.
Art. 15. Tarifele pa care Delegatul are dreptul st, le aplice la Data Inceperii prestarii serviciilor,
sunt cele mentionate in Anexa 9 la Contract, pe categorii de servicii in mediul rural si in mediul
urban, pentru utilizatori casnici si utilizatori agenti economici Si instituii, deseuri provenite din
demolari din constructii de la populatie-gospodarii, deseuri menajere reziduaie de la agenti
economici si servicii neprogramate si suplimentare, la care se adaugă TVA in c,onformitate Cu
prevederile legale.
Art. 17. (1) ModificareaJajustarea după caz a tarifelor pentru populatie respectiv agenti
economici si institutii aferente serviciului se va efectua în conformitate cu metodologia de
stabilire, ajustare Si modificare a tarifelor pentru activitătile specifice ale serviciului de
salubrizare si cu respectarea prevederilor legilor speciale.
•
„

(2) Modificarea /ajustarea tarifelor pentru populatie respectiv agenti economici si institutii
serviciului, se aprobă de ADIS in baza mandatului prealabil special acordat in acest sens de
unitătile administrativ teritoriale membre ADIS, cu aprobarea AGA ADIS.
(3) Tarifele pentru populatie respectiv agenti economic' Si institutii pot fi ajustate/modificate ca
urmare a indeplinirii următoarelor conditii, astfel:
a.

Ajustarea solicitata de delegat

va fi aprobată/ realizata de delegatar pentru a se

asigura corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evolutia generală a preturilor şi tarifelor
din economie Parametrul de ajustare poate fi indicele preturilor de consum (1PC) pe servicii —
ramura apa-canal-salubritate comunicat de Institutul National de Statistică, evolutia cursului de
schimbleu/euro sau alt parametru de ajustare conform legii.
Pe parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata si aprobata o singura
b.
data , dar no mai devreme de 10 luni de la inceperea contractului , iar In următorii ani, cu
indeplinirea cond-rtiilor impuse prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 109/2007
(4) Modificarea tarifului solicitata de Delegat va fi aprobatal realizata de delegatar numai dupa
primul an de derulare a contractului şi numai in cazul in care:
intervine o majorare a unuia sau mai multe elemente de cost din structure sumelor de
disponibilitate / tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive,
modificarea cantitatilor cu mai molt de 20% on modificarea conditiilor de prestare a

-

ca urmare a adaugării unui nou element de cost in structure sumelor de disponibilitate

/tarifelor,

-

ca urmare a prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protectie a

mediului şi de securitate şi sanatate in munca.
(5) Tariful se actualizeaza cu formula:
Tn+1=Tn x 1PC (t142)/100;
Unde:
-

Tn+1 este tariful perioadei n±1, adica cel nou;

-

Tn = este tariful actual;

-

IPC(t14.2) se obtine de la INS, sub forma de fisier excel sau de numar, exprimat in

procente;
Se va utilize IPC pe servicii — ram ura apa-canal-salubritate comunicat de www.insse.ro
-

Perioada curenta = luna anterioara lunii in care se face calculul, sau ia care se dordae
actualizarea (adica data la care calculam Tn+1);

-

Perioada de referinta=luna la care a fost calculate Tn;
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(6) Tarifele pentru populatie respectiv agenti economici Si
trebuie să conducă la atingerea următoarelor objective:

aprobate/ajustate/modificate,

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi indicatorii de performantă stabiliti de
către autoritătile administratiei publice locale sau, după caz, de asociatiile de dezvoltare
intercomunitară prin caietul de sarcini, şi prin Contractul de delegare;
b) realizarea unui report calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe
perioada angajată şi asigurarea unui echilibru Trite riscurile şi beneficiile asumate de părtile
contractante;
c) asigurarea functionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor apartinănd domeniului
public şi privet al unitătilor administrativ-teritoriale, afectate Serviciului, precum Si asigurarea
protectieimediului.
Art. 18. (1) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se determină conform art. 16 si
art. 17 de mai sus si se facturează de către Delegat după cum urmează:
pentru contravaloarea Serviciului prestat utilizatorilor asnici lunar, In ..a 15 zi
a)
lucrătoare a ,l.uraiJ.Lrm6toare luaiLia_ca a fost restat Servidiul, facturile urmând a fi
emise către ADIS;
b)
. pentru contravaloarea Serviciului prestat utilizatorilor agent," econornici si
institutii, conform contractelor individuale de prestări servicii incheiate Cu aceştia,
facturile urmănd a fi emise către fiecare agent economic/institutie in baza contractuM
individual.
(2) ADIS se obligă să plătească facturile emise de Delegat conform lit, a) de la alineatul
precedent in termenul de maxim 45 zile de la inregistrarea facturii la sediul ADIS;
(3) ADIS va putea achita partial facturile emise de Delegat conform lit, a) de la alin (1). In
aceste situatii ADIS se obiga sa informeze Delegatul in 15 zile de la primirea facturii @supra
UAT-urilor care nu si-au achitat obligatiile;
(4) In cazul neachitării facturilor in terrnenul specificat la alin. (2), UAT-urile in cauza vor datora
Delegatului penalităti in cuantum de 0,04% pe zi de Intărziere din valoarea neachitata, aplicabile
din prima zi de intărziere după expirarea termenului mentionat la alin. (2), prin facturare directa
catre UAT-urile in cauza, in urma notificarii ADIS. ADIS va spijini Delegatul sa se indrepte
impotriva UAT-urilor ce nu si-au respectat obligatiile de plate pentru recuperarea sumelor
datorate.
(5) Pentru evitarea oricărui dubiu, părtile confirmă c platâ facturilor emise de Delegat către
ADIS conform alin. (1) lit, a) din prezentul articol se asigură din taxa specială instituită in acest
scop de unitătile administrativ-teritoriale membre ADIS. Unitătile administrativ-teritoriale virează
către ADIS sumele colectate din această taxă, iar ADIS va delimita din suma integrală primită
cota aferentă activttătilor ce fac obiectul prezentului Contract şi are obligatia de a achita 'din.aceste sume, corespunzător, facturile emise de Delegat. Once tarif/taxă de depozitaresaU
tarife/taxe aferente activite-tilor gestionate prin interrnediul instal-at:Aar de tratare a deşebrilor
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fi achitate de ADIS direct acelor operatori, pe baza evidentelor cantitătilor de deşeuri depuse de
Delegat la acele instalatii, neexistănd nici un fel de operatii de plată directe Trite operatorii de
salubrizare care operează pe teritoriul judetului Bacău, pentru Serviciul prestat utilizatorilor
casnici. Prin urmare, în tariful incasat de Delegat in baza prezentului Contract pentru Serviciul
prestat utilizatorilor casnici nu va fi acceptată nicio componentă care să corespundă
contravalorii vreunui tarif de sortare, tratare a deşeurilor sau depozitare, care fac obiectul
activitătii altor operatori din judetul Bacău.
(6) Prin exceptie de la alin. (5) de mai sus, Delegatul va plati serviciul de depozitare direct
operatorului de Depozit doar pentru deseurile provenite din constructii si demolari.
CAPITOLUL X
incetarea Contractuui
Art. 19. — (1) Prezentul Contract Incetează in următoarele
la expirarea duratei pentru care a fast incheiat, dace Părtile nu convin, Tn sons,
a)
prelungirea acestuia conform prevederilor art. 6 de mai sus şi conform normelor egale
apficabile la data prelungirii;
in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de
b)
către Delegatar, cu plate unei despăgubiri juste şi prealabile in sarcina Delegatarului;
c)
Tn cazul nerespectărif obligatiilor contractuale de către Parti, prin reziliere, conform art.
26 de mai jos, cu plata unei despăgubiri in sarcina Părtii in culpă;
Tr) cazul imposibilităţii objective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a
d)
interverrtiei unui eveniment de Fortă Majoră, in conditiile prevăzute la art. 23 de mai jos, fără
plate unei despăgubiri;
e)

in cazul falimentului Delegatului;
In cazul lipsei, retragerii sau incetării valabilităţui licentei de operare a Delegatului;

dacă Părtile convin incetarea Contractului, prin act aditional la acesta, fără a educe
9)
atingere prevederilor legale in vigoare.
h)

In cazul neresepectarii prevederilor alineatelor 10, 11 Si 12 ale art.10 de mai sus

(2) În situatia in care o singură unitate administrativ-teritorială se retrage din prezentul Contract,
din once motive (inclusiv prin reziliere) once sumă datorată ca urmare a incetării se calculează
pro-rata corespunzător acelei unităti administrativ-teritoriale fata de care Tricetează Contractul,
iar soarta bunurilor care o deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur şitsau Bunuri de
Preluare) va fi decisă in mod corespunzător. Dace există Bunuri de Retur sac Bunuri de
Preluare ce deservesc mai multe unităti administrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot fi retrase
din Contract şi preluate de unitatea administrativ-teritorială care se retrage, ci aceasta poate fi
eventual despăgubită in măsura in care dovedeşte un prejudiciu.
(3) De asemenea o unitate administrativ-teritorială care se retrage unilateral din Contradi ăll. •
obligată să plătească, după caz, Delegatului sau ADS:
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a) despăgubiri care să acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite şi
valoarea beneficiului nerealizat de către Delegatar Tn timpul rămas pănă la expirarea
Contractului);
b) valoarea integrală a investitiilor realizate pentru respective unitate administrativ-teritorială
prin interrnediul proiectelor derulate prin AD IS, precum
c)

valoarea investitiilor neamortizate realizate de Delegatar pentru respectiva unitate-

administrativ teritorială, iar dacă aceste investitii au fast realizate "in bunuri ce deservesc mai
multe unităti administrativ-teritoriale de se vor calcula pro-rata.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică îr i cazul Tncetării Contractului prin ajungere a termen (Tn
cazul refuzului prelungirii sale de către o unitate administrativ-teritorială), prin reziliere din culpa
Delegatului sau din cauze de Fortă Majoră.

CAPiTOLUL X1
Clauze speciale privind mentinerea echilibrului contractual şi de prevenire a coruptlei
Art. 20. (1) Părtile vor urmări în permanentă mentinerea echilibrului contractual/financiar at
Contractului si asigurarea unui echilibru intre responsabilitati, riscuri si beneficii.
(2) Delegatul nu va acorda nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractantii sau
mandatarii acestuia (inclusiv ADIS), nici un fel de cadou sau plată sub once forma*, ca stimulare sau
recompensă pentru a actiona, pentru că a actionat sau că S-2 abtinut să actioneze intr-un anume fel,
pentru că s-a arătat Tn favoarea sau s-a abtinut să se arate Tn defavoarea oricărei persoane, Tn
legatură cu acest Contract.
(3) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, dacă
această creştere rezultă Tn urma unui eveniment de fortă majoră, astfel cum este descris la art. 23
de mat jos.
(4) Tn situatia in care, independent de Delegat şi de vointa sa, prevederi legate noi, constrăngeri
tehnice, economice, financiare sau, in general, evenimente neprevăzute care nu constituie
evenimente de fortă majoră astfel cum sunt ace_stea definite de prezentul Contract, datorate sau nu
Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar at prezentului Contract, şi dacă dezechilibrul
rezultat flu poate fi remediat prin modificările / ajustările de tarife, Păr'Ole se obligă să renegocieze
termenii Si conditiile prezentului Contract, -in scopul restabilirii echilibrul economico-financiar at
Contractului.
CAPITOLUL Xil
Clauze contractuale referitoare la impărţirea responsabilităţilor de rnediu Intre parţi
Art. 21 (1) incepănd cu Data inceperii, Delegatul va fi răspunzător de once Tncălcare a prevederilor
oricărei legi referitoare la mediul inconjurător, care apare sau a avut lac după această-trătă--.- •-.
(2) Delegatui nu va putea fi tinut respcnsabil de nici un act, omisiune, fapt- sau acritate a
Delegatarului, cauzate anterior Datei Inceperii şi care au avut ca rezultat
Tric6loar-S.7
- sau
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nerespectare a prevederilor oricărei dispozitii egale privind mediul inconjurător. Delegatarul se
obligă să-I despăgubească pe Deleaat pentru once astfel de răspundere legată de mediul
inconjurător.
(3) Delegatul nu va fi tinut responsabil in situatia suspendarii serviciului in baza unui preaviz.

CAPITOLUL X111
Politica de menţinere i recalificare a fortei de munca, precum şi protecţia acesteia:
Art. 22 (1) Delegatul va asigura forta de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum
forrnarea profesională a salariatilor.
(2) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, siguranta la locul de muncă
normele de protectie a munch, Tn conformitate cu dispozitiile egale.
(3) In cazul incetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează
să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, In măsura in care
va fi posibil, a salariatilor Delegatuiui, care sunt afectati de c6tre acesta fumizării Serviciului.

CAPITOLUL XIV
Forta major
Art. 23. (1) „Forte Majoră" Triseamnă un eveniment mai presus de vointa Părtilor, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, imprevizibil şi care face imposibilă executarea şi respectiv
Tndeplinirea Contractului.
Evenimentele de fortă majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:
a.
(i)

Evenimente naturale de fortă maioră cum ar fi:
trăsnete, cutremure, uragane, inundatii sau seceta si ate conditii climaterice extraordinare

ca de exemplu ternperaturi anormal de scăzute;
(ii)

explozii, foc sau inundatii (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau once altă

persoană pentru care aceasta este responsabilă);
(iii)

contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă
sau once altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

(iv)
b.
(I)

bombe sau ate munitii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.
Evenimente politice de fortă maioră cum ar fi:
război, conflict armat, invazii, blocade i embargouri;
actiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

once act sau amenintare de terorism credibilă in mod rezonabil la adresa Părtii respebtiye• _ .
• •
sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;
Rag6.22„Of.31

(iv) grave sau alte mişcări revendicative la scara national&
c.

Evenimente nefavorabile de fortă maioră cum ar fi:

neacordarea, fără un motiv justificat, de către once autoritate competentă, către Deiegat
(i)
a oricărui aviz, permis, licentă sau a oricăror autorizatii necesare executării obligatiilor
contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reinnoi aceste avize, permise, licente sau
autorizatii sau once acte sau omisiuni ale oricărei autorităli competente avănd efecte similare;
(ii)

once actiune reglementară neintemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare autoritate

competentă impotriva Delegatului (care poate include once schimbare a formulei de ajustare a
tarifului sau a atributiilor autoritătilor de reglementare sau o anulare sau revocare a oricăror
permise, licente sau autorizatii existente, fără un motiv intemeiat)
once rechizitionare, expropriere, nationalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau
(iii)
drept semnificativ al Delegatului de către Guvernu! Romăniei sau de către oricare autorttate
competentă (alta decât ca rezultat al Tricălcării de către Delegat a permiselor, licentelor,
autorizatiilor sau a oricărei prevederi legale sau reglementare);
nefumizarea intentionată şi neautorizată sau furnizarea insuficientă de energie electrică
(iv)
de către furnizorii de energie electrică;
(v)
greve sau cite actiuni de protest ale salariatilor unei Părţi, cu conditia ca Partea Tn cauză
să depună toate eforturile rezonabile pentru prevenirea aparitiei gravel sau pentru stingerea
acesteia, atunci cand an fi fost necesar şi posibil Tri mod practic să depună acele eforturi;
(vi)
@pantie unor acte ilegale din partea unor terti inclusiv Tricălcarea unui contract
semnificativ, poluarea ilegară, Tri mod intentionat sau accidental.
(2) in situatia in care un eveniment de Fortă Majoră (conditie care va include consecintele
acestuia) impiedică una dintre Părti să Tşi respecte sau intârzie respectarea oblioatillor
decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:
a)

Partea va 19 scutită de respectarea şi de răspunderea pentru nerespectarea ace.lor
obligatii pe care nu le poate indeplini ca o consecintă a unui eveniment de Fortă Majoră, fără a
educe prejudicii obligatiilor de incheiere a asigurărilor prevăzute in prezentul Contract.
b)
Once perioadă de timp acordată sau permisă in baza prezentului Contract pentru
indeplinirea oricărei obligatii (inclusiv obligatiile legate de Indicatorii de Performantă i durata
Contractului dacă Forta Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu
perioada de timp căt durează evenimentui de Fort Majoră; cu conditia, totuşi, ca Partea
afectată să-şi fi respectat obligatiile ce-i revin in baza aim. (4) şi (5) ale prezentului articol.
(3) Dacă Is expirarea unei perioade de cel putin 90 de zile de la aparitia unui eveniment de
Fortă Majoră, acest eveniment de Fortă Majoră (sau consecintele acestuia) continuă şi
afectează in mod semnificativ fumizarea Serviciului sau executarea obligatiilor contractual6;-,
astfel incăt majoritatea Indicatorilor de Performantă Trică de atins nu poate fi indeplinită şi/SaU
majoritatea acelor Indicatori de Performantă atunci când respectarea acestora a fost delp
indeplinită nu poate fi mentinută ca urmare a acelui eveniment de Fortă Majoră, atunci oiicare,A
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dintre Părti va avea dreptul să notifice celeilalte Părti Incetarea prezentul Contract, fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, In once moment după expirarea acestei perioade,
Cu condiţia ca evenimentul de Fortă Majoră să continue Inca. In momentul acestei notificări.
(4) 0 Parte afectată de un eveniment de Fortă Majoră va informa cealaltă Parte şi ADIS cât mai
curând posibil, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile după ce ia cunoştintă de aparitia unui
eveniment de Forţă Majoră, furnizând detalii complete despre durata i efectele estimate ale
acestuia. Dacă evenimentul de Fortă Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată
va informa periodic cealaită Parte şi ADIS dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre
derularea evenimentelor.
(5) 0 Parte afectată de un eveniment de Fortă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi
relua Indeplinirea obligaţillor cât mai curând posibil, iar intre timp să ciiminueze efectele acestui
eveniment şi va informa complet cealaltă Parte In legătură cu măsurile luate In acest sens, cu
conditia ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de
evenimentul de Fortă Majoră.
CAPITOLUL XV
Administrarea patrimoniului public şi privet
Art. 24. (1) Delegatul va administra bunurile din domeniul public sau privat al Delegatarului,
componente ale infrastructurii aferente Serviciului, ce i-au fast concesionate, ca un bun
proprietar, depunând toate diligentele necesare pentru a asigura exploatarea acestora in
conditii optime.
(2) Delegatul are drepturi depline de a dobândi, Instrăina, greva cu sarcini sau de a dispune To
once alt mod de Bunurile Proprii, astfel cum sunt definite de prezentul Contract, după cum
consideră necesar, 'in mod discretionar. Sumele rezultate din Instrăinarea bunurilor Delegatului
vor fi In folosul şi beneficiul exclusiv al Delegatului.
CAPITOLLIL XVI
indicatori de PerFormanp
Art. 25. (1) Delegatul va presta Serviciul astfel Incât să asigure indeplinirea cerinteior
standardele In legătură cu Serviciul care trebuie să fie satisfăcute de către Delegat, astfel cum
sunt prevăzute in Caietul de sarcini al serviciului (Anexa nr.1 la prezentul Contract) .
(2) Indicatorii de Perforrnantă stabilesc, printre altele, conditiile pe care trebuie să le
Indeplinească Serviciul, având printre objective:
a)

continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b)

adaptarea permanentă la cerintele Utilizatorilor;

c)

excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;

d)

respectarea reglementărifor specifice din domeniu.

(3) ADIS va informa Tn prealabil Delegatul asupra intentiei de a monitoriza respeclarea
i ,
indicatorilor de performantă, pentru a stabili cea mai bungt perioadă In vederea efebtuării
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•

monitorizării. Aceasta nu va fi totuşi intelease Trisă ca o limitare a drepturilor I capacitătii
Delegatarului/ADIS de a-şi aduce la indeplinire indatoririle şi in particular dreptul său de a
efectua, din când in când, inspectii aleatoare şiisau inopinate privind once aspecte legate de
Serviciu. În termen de 30 de zile de la Data Semnării Contractului Pellle vor conveni o
Procedure de Monitorizare ca va constitui Anexa nr. 4 la prezentul Contract. Prevederile
prezentului articol prevalează fate' de once prevederi din Procedure de Monitorizare şi Părtile nu
pot deroga prin Procedura de Monitorizare de la regufile stipulate in prezentul articol.
(4) La sfărşitul fiecărei perioade de monitorizare, ADIS va intocmi un "Report de Analiză" pe
care TI va transmite Delegatului, in termen de 15 zile de fa incheierea perioadei de monitorizare.
Acest report va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, Intr-un
termen care nu poate fi mai mare de 30 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după
30 de zile de la data primirii Raportului de Analiză de către Delegat va insemna asumarea
realizăni măsurilor de conform are in termenul stabilit de Delegatar.
(5) Delegatul poate prezenta ADIS un plan propriu de imbunătătire a activitătii pentru a se
conforma Indicatorilor de Performantă in termen de 30 de zile de la primirea Raportului de
Analiz6. Planul propriu de imbunătătire a activitătii va:
explica modul in care Delegatul intentionează să-şi imbunătătească activitatea pentru a
a)
se conforma cu nivelul lndicatorului de Performantă respectiv;
prevedea o date pane' la care niveluf lndicatorului de Performantă va fi atins.

b)

(6) Delegatul va tine şi va păstra in bună stare toate inregistrările rezultatelor, evenimentelor şi
incidentelor, in detaliu, care au legatură sau sunt necesare a fi coiectate pentru Endicatorii de
Pen'ormantă. Acesta are astfel o obligatie de a arhiva informatiile cu detalii care nu va depăşi
trei ani.
(7) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebule păstrate in format electronic şi
actualizate periodic. Copii in format electronic trebuie fumizate către ADIS la cerere.
(8) Delegatul nu va fi obligat se indeplinească Indicatorii de Performantă, In măsura in care
Delegatul nu poate, in mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de indeplinire a Indicatorilor
de Performantă in perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue se indeplinească Indicatorii
de Performantă, ca o consecintă directă a:
a)

aparitiei unui Eveniment de Forte' Majoră;

b)

nerespectării de către Delegatar/ADIS a obligapilor asumate prin prezentul Contract si in

special cele care se refera la plate si termenul de plate al serviciilor;
unei Modificări Legislative care oblige Delegatul să se conformeze cerintelor şi
obligatiilor legate de Serviciu mai restrictive sau mai oneroase decăt, sau suplimentare fate de
c)

cerintele şi obligatille in vigoare la data semnării prezentuiui Contract.
(9) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performantă stabiliti conform corif6ctuftsi

/ •
Anexelor sale va atrage obligatia acestuia de a plăti penalităti Delegatarului pentru fiecese---Indicator de Performantă nerespectat, conform Anexei 10 la prezentul contract', putănd
•
Si
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determina rezilierea Contractului de către Delegatar, in conforrntate cu prevederile art. 26., alin.
1.1), lit. b) de mai jos.

CAPITOLUL XVII
Rezilierea Contractului
Art. 26. (1) Rezilierea Contractului din cuipa Delegatului
(1.1) Delegatarul sau, individual, oricare dintre unitălile administrativ-teritoriale ce constituie
Delegatarul, va avea dreptuf (dar nu si obligatia) să rezilieze prezentul Contract pentru sine, in
momentuf survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligatii Tricălcate") :
(a) o Tricălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligatiile sale, asumate in
baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau
obligatiilor Delegatarului sau asupra caaacitătii Delegatarului de a respecta once prevedere
legală in vigoare şi a cărei Incălcare nu a fast remediată de către Delegat, in conformitate cu
Art. 26, alin. 1.2;
(b)

nerespectarea repetată i nejustificată a Indicatorilor de Performantă;

(c)

renuntarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

(d) sub-delegarea Serviciului sau sub-concesionarea bunurifor Delegatarului aferente acestora, de
către Delegat;
(e) nefumizarea sau ascunderea de informatii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau
ADIS, sau Tmpiedicarea Delegatarului sau ADIS de a exerclta dreptul de monitorizare a executării
prezentului Contract, astfel cum este el prevăzut de clauzele contractuale;
(f)

In cazul neresepectarii prevederilor alineatelor 10, 11 si 12 ale art.10 de mai sus

(g)

in cazul intărzierii Delegatului Cu privire fa plata redeventei care se prelungeşte pe o durată ce
determină acumularea de penalităti care depăşesc contravaloarea redeventei anuale;

(h)

once gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur.

(i)
Prevederile de la alin (a) (b) i (g) nu se aplica atunci cănd Delegatarul se află Tn situatia de
neindeplinire a obliaatiilor sale contractuale şi inregistrează intărzieri la plata facturilor către Delegat
peste termenul prevăzut la art 18 aiin (2) şi/sau In situatia in care Delegatul a suspendat sau limitat
prestarea serviciului potrivit leg ii şi drepturilor conferite de prezentul contract
(1.2) In cazul in care Delegatarul devine Indreptătit să rezilieze prezentul Contract in baza alin. 1.1:
(a) Delegatarul poate trimite Delegatului, In scris, o notificare, mentionănd felul i intinderea
respectivei neindeplinin a obligatiilor ("Notificare de ince-Icare"). Dacă o astfel de notificare este
transmisă, Delegatul va fi indreptătit să rernedieze această incălcare in termen de 90 zile de la data
primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").
-(b) Tn cazul in care Delegatarul a transmis Notificarea de Tncălcare şi dacă inc,ăicartia":54.1
- este
remediată In Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract,. iri'confcirmitate
cu prevederile literei (d) a prezentului articof 26.1.2.
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(c) Atunci cănd o Obligatie incălcată nu poate fi remediată in mod rezonabil in Perioada de
Remediere mentionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea incălcării
respective in cea mai mare măsură posibilă in timpul Perioadei de Remediere şi va face propuneri
Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei
Qbligaţíi Tncălcate.
(d) Trl cazul in care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau
dacă, dup.@ acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligati@ Tncălcată, in
conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului,
să rezilieze Contractul, iar Contractul va inceta incepănd cu data prevăzutt In această notificare.
(e) Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi cornunicate de către şi către ADIS "in calitate de
mandatar al Delegatarului in cazul in care reziiierea priveşte toate unttătile administrativ-tentoriale ce
formează Delegatarul, on vor ii comunicate de către şi către unitatea administrativ-teritorială care
doreşte rezilierea Contractului in acest caz insă ADIS trebuie să fie informată de toate aceste
cornunicării.
(2) Rezilierea Contractulul din cuipa Delegatarului
(2.1) Delegatul va avea dreptul (dar nu şi obligatia) să rezilieze prezentul Contract in caz de
Incălcare importantă, de către Delegatar sau, individual, de oricare dintre unităţile administrativteritoriale ce constituie Delegatarul, a oricăreia din obligaţiile asumate in baza prezentului Contract,
care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, in baza
prezentului Contract.
(2.2.) in cazul in care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract in baza Art. 26, alin. 2.1,
se va aplica mutatis mutandis procedure prevăzută la Art. 26, alin. 1.1 cu exceptia alin (1)
(3) Consecintele rezilierii Contractului asupra bun urilor utilizate de Delegat
(3.1) La incetarea Contractului, din once cauză, bunurile care au fost utifizate de Delegat in
derularea Contractului vor fi repartizate după cum urrnează:
a)

Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit I libere de once sarcini.

b)

Bunurile Delegatului vor putea să revină Delegatarului, in măsura in care acesta îi va exprima

intentia de a prelua aceste bunuri, in schimbul plăţii, către Delegat, a contravaioni acestora, stabilită
conform art. 4.2 din prezentul Contract.
c)

Se vor avea in vedere regulile stipulate la art. 19 din prezentul Contract 'in situatia rezilierii

Contractului fată de o sing ură unitate administrativ-teritorială din componenţa Delegatarului.
CAP1TOLUL XVIE1
Răspunderea contractuală
Art. 27. - (1) Nerespectarea dovedită de către Părţile contractante a obligati liar contractuale
prevăzute in prezentul Contract atrage răspunderea contractuală a Părtii in culpă.
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(2) In situatia rezilierii Contractului din vina unei Părti, această Parte va datora despăgubiri celeilalte
Pali, în cuantumul stabilit de Părti, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către
instanta judecătorească cornpetentă.
CAPITOLUL XIX
Litigii
Art. 28. - În cazul in care Tntre Părti intervine once neintelegere sau diferend In legătură cu, dar fără
a se limita la:
(a) interpretarea oricăruia din termenii prezentului Contract;
(b) indeplinirea oricărui drept şi/sau obligatie de către oricare dintre Părti, in legătură Cu sau
derivănd din prezentul Contract;
(e) once procedură de urmat in vederea îndeplinirii scopului şi/sau realizării obiectului Contractului;
(d) Incetarea sau modificarea prezentului Contract;
atunci Părtile se vor intălni şi vor incerca rezolvarea oricărel astfel de neintelegeri pe cale amiabilă,
prin negociere, şi numai in cazul in care solutionarea pe cale amiabilă este imposibilă, atunci
aceasta va fi supusă spre solutionare instantei judecătoreşti competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XX
Alte clauze
Art. 29. Modificarea Contractului
(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat Trite Părtile
contractante.
(2) Contractur nu poate fi modificat prin act aditional In sensul introducerii in obiectul acestuia a unei
activităti care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform legii.
Art. 30. Comunicări:
(1) Once comunicare Trite Părti, referitoare la 7ndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie
transmisă in scris, la adresele stabilite in prezentul Contract. Once comunicare Tntre Part' va fi
transmisă i către ADIS la următoarea adresă:str.Marasesti nr.2, municipiul Bacau, judetul Bacau,
iar once comunicare adresată de către ADIS uneia dintre Părti va fi transmisă şi celeilalte Păro.
(2) Once document scris trebuie Tnregistrat atât in momentul transmiterii, cât şi in momentul primirii.
(3) Comunicările dintre Părti se pot face şi prin fax sau e-mail, find considerate a fi făcute sub
conditia confirmării de primire, astfel:
ADIS: fax: 0234537570, email: adisbacaugyahoo.com
•
•";" •

*. •
•
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Delegatar.
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. presedinteecsjbacau.ro
0234535012

,,,,:'

0234313911/0234321869

primarie@onesti.ro

Municipiul Moinesti

0234365428

comunicareprimane@moinesti.ro

Orasul Darmanesti

0234356546

primaria_darmanesti@yahoo.corn

cornuna Agas

0234382036

primariaagas@yahoo.com

cornuna Ardeoani

0234354122

primariaardeoani@yahoo.com

0234386380/0234386950

primana_asau@yahoo.com

comuna Balcani

0234380680

primariabalcani@yahoo.com

cornuna Birsanesti

0234334106

barsanesti.primana@gmail.com-

comuna Barest Tazlau

0234353000

primariaberesti_tazlau@yahoo.con

Municipiul One0

comuna Asau

comuna Berzunti,

0234336304

primariaberzunti@yahoo.com

comuna Blagesti

0234268030

primaria_blagesti@yahoo.com

comuna Bogdanesti

0234336500

secretariat@primariabogdanestibaca

comuna Brusturoasa

0234381170

primariabrusturoasa@yahoo.com

comuna Buciumi

0234339929

primariabuciumicontab@yahoo.cor

comuna Caiuti

0234338701

primanacaiutigyahoo.com

comuna Casin

0234331067

primaria_casin@yahoo.com

comuna Colonesti

0234287800

comunacolonesti@yahoo.com

cornuna Corbasca

0234283254

corbascagudetbacau.ro,

cornuna Cotofanesti

0234330216

cons_loc_cotofanesti@yahoo.corr

cornuna Damienesti

0234222502

primana.damienesti@yahoo.com

comuna Dealu Morii

0234282656

contabil@dealumoriiso

comuna Dofteana

0234352347

pdofteana@yahoo.com

comuna Filipeni

0234285867

prrilipeni@yahoo.com

comuna Gaiceana

0234283674

gaiceana@yahoo.com

comuna Ghimes Faget

0234385850

primariagf@yahoo.com

comuna Glavanesti

0234282010

primarie@glavanesti.ro

cornuna Gura Vail

0234334826

primariaguravaii@yahoo.com ,

comuna Huruiesti

0234286289

primariahuruiesti@yahoo.com

comuna lzvom Berheciului

0234223502

contabilizvoru@yahoo.com

comuna Lipova

0234220610

primanalipovabc@gmail.com

comuna Livezi

0234332009

consiliullivezi@yahoo.COM
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comuna Magiresti

0234355200

primariamagiresti@yahoo.com

comuna Manastirea Casin

0234331624

manastireacasin@tim.ro

comuna Motoseni

0234284332

primariamotoseni@yahoo.com

comuna Negri

0234228001

comuna Odobesti

0234224610

comuna Oituz

0234337503

con_oituz@compnet.ro

' comuna Oncesti

0234288622

comunaoncesti@yahoo.com

comuna Orbeni

0234255810

consiliullocal_orbeni@yahoo.com

comuna Palanca

0234385003

primariapalanca@yahoo.com

comuna Parava

0234252165

primaria_parava@yahoo.com

comuna Parincea

0234226516

primaria.parincea@yahoo.com

comuna Pargaresti

0234347710

cl_pirgaresti@yahoo.com

comuna Pancesti

0234288388

primariapancesti@yahoo.com

comuna Pirjol

0234384024

primaria_parjoi@yahoo.com

comuna Plopana

0234220009

primaria@comunaplopana.ro

comuna Poduri

0234369000

autoritatealocala@yahoo.com

primarie@primarianegri.judetbacau.
odobesti_bc@yahoo.com

comuna Podu Turcului

0234289294

primarie@poduturcului.ro

comuna Rachitoasa

0234287001

primaria.rachitoasa@yahoo.com .

cornuna Rosiori

0234228501

primaria@comunarosiori.ro

comuna Sanduleni

0234335000

primariasanduleni@yahco.com

comuna Sascut

0234280408

primariasascut@yahoo.com

comuna Scorteni

0234354565

primariascorteni@easynet.ro

comuna Secuieni

0234223305

primaria@primariasecuieni.ro

comuna Stanisesti

0234284625

uat_stanisesti@yahoo.com

comuna Soiont

0234387780

secretar@comunasolont.ro

comuna Strugari

0234388734

primaria.strugari@yahoo.com

comuna Stefan cei Mare

0234339250

prim_stefan@yahoo.com

comuna Targu Trotus

0234347172

primariatg.trotus@yahoo.com

comuna Tatarasti

0234286630

primariatatarasti@yahoo.com

comuna Ungureni

0234227012

primaria_ungureni@yahoo.com

comuna Urechesti

0234335591

primaria.urechesti@gmail.com

comuna Valea Seaca

0234255420

comuna Vultureni

0234285287

comuna Zemes

0234383303

consiliullocal_valeaseaca@yahoo.cc
primariavuitureni eaynet.ro,
-.
consiliullocalzames yahoo.com
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Delegat: COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, fax: 021 306 7028; email: office@romprestro,
www.romprest.ro;
Art. 31. — Diverse
(1) Prevederile prezentului Contract, se completează "in mod corespunzător cu toate prevederile
legale i reglementare aplicabile Serviciului.
(2) Documentele prevăzute la art. 5 de mai sus drept Anexele 4 şi 5 la Contract, vor fi elaborate,
insusite de ambele parti şi anexate Contractului în termen de 30 zile (Anexa 4) si 60 zile(Anexa 5)
de la Data Semnării Contractului.
*irie

incheiat Tn 3 (trei) exemplare originale, In limba romănă, astăzi 06.05.2015, la sediul ADIS, din care
un exemplar pentru delegat si 2 (doua) exemplare pehtru delegatar.
DeIegatar,

Delegat,

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Pentru SaIubrizare Bacau

COMPANIA ROMPREST
SERVICE SA

PREŞEDINTE,
Dragoş Adrian B EA
•
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DIRECTOR GENERAL
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Necula MAR1N

•

DIRECTVR EXECUTL
Constantin-Bogdan SETO /

Compartimenfec r%mic,
I
Carmen STOra N

Compartment tehnic
Claudiu Augu tin ILIŞANU

..- -Page 31 of 31

