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CONTRACT DE DELEGARE

A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
Nr 1°

/-- din data

PARTILE

Asociatia de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubrizare Bacău, Cu sediul în Calea
Mărăşeşti nr. 2, mttnicipiul Bacău, judetu I Bacău, inregistrată in registrul asociatiilor şi fundatiilor
de pe Ifingă judecătoria Bacău cu 6/A/2010 din data de 28.01.2010, CIF 26601020, cont
R048RZBR0000060017648194 deschis la Raiffeisen Bank Bacău, reprezentată prin Sorin
Braşoveanu, avănd functia de preşedinte, in nurnele şi pe seama unitătilor administrativ-teritoriale
menabre:•
Judetul Bacău; municipiile: Bacău, •Onesti, Moinesti; oraşele: Buhusi, Comanesti, Darrnancsti,
Slane Moldova, Tg. Ocna; comun.ele: Agas, Ardeoani, Asau, Balcani, Barsanesti, Beresti Bistrita,
Beresti Tazlau, Berzunti, Blagesti, Bogdanesti, 13rusturoasa, Buciumi, Buhoci, Caiuti, Casin,
Cleja, Colortesd, Corbasca, Cotofanesti, Damienesti, Dealu Morn, Dofteana, Faraoa.ni,
Filipesti, Ciaiceana, Gioseni, Girleni., Ghimes Faget, Glavanesti, Gura Vaii, Helegiu, Hemeius,
Horgesti, Huruiesd, ltesti, Izvoru 13erheciului, Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi Calugara,
Magiresti, Magura, Manastirea Casin, Margineni, Motoseni, Negri, Nicolae Balcescu, Odobesti,
Oituz, Oncesti, Orbeni, Palanca, Parava, Parincea, Pargaresti, Pa.ncesti, Parjol, Plopana, Poduri,
Podu Turcului. Prajesd, Raeova,
Rachnoasa, Rosiori, Sanduleni, Sascut, Sarata,
Saucesti, Scorteni, Secuieni, Stanisesti, Solont, Strugari, Stefan cel Mare, Tamasi, Targu Trotus,
Traian, Tatarasti, 'Lingureni, Urechesti, Valea Seaca, Vultureni, Zemes.

impreună in calitate de delegatar (denumiti In cele ce urmează „Delegatarul" , pe de o parte,

•
ECO SUD S.A., cu. sediul social in Bucuresti, Str. Ankara nr. 3, sector 1, imnatriculata la Oficiul
Registrului Comertului Bucuresti, sub m-. 340/4022/2001, CUI RO 1383255, rerezentata legal prin

domnul Administrator Adrian Mirel Scarlat, încalitatede delegat (denumită in cele cc urmează
„Delegatul"), lider al asocierii ECO SUD S.A. —HIGH SORTING S.A. — ANDUNA SERVIMOB
S.R.L.,

denuatite in continuare Impreună „Piirtile" şi separat „Partea",

AVAND ÎN VEDERE

1. Judetul Bacău este benefidarul Proiectului „Sistenz Integrat de Management al De,seurilor
Solide fn Judetul Bacifu"("Proiectul POS") finantat prin Programul Operational Sectorial
Mediu ("POS Mediu").
2. In scopul realizării Proiectului, Judettil Bacău şi celelalte unităti administrativ-teritoriale
din judetul Bacău s-au asociat şi au constituit incipreună Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare („ADIS") Back'.
3. Unitătile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare Baal, mai sus mentionate, au Inteles ă delege gestiunea activitătilor
de operare a unor componente din infrastructura aferentă serviciLdui de salubrizare,
activităti ce sunt componente ale serviciului de salubrizare („Serviciul") prin intermediul
.acestei Asociatii şi au acordat acesteia unmandat în acest sens.
4. Pe kingă instalatiile de deşeuri realizate prin POS Mediu proprietate public. a .ludetului
Bacău, respectiv:
a) statie de transfer, statie de sortare şi statie de, compostare situate pe amplasamentul
de la Oneşti
b) statie de transfer situată pe amplasamentul de la Bereşti Taziău, .
c) statie de transfer situată pe amplasamentul de la Găicearta
d) celula 2 a depozitului conform Bacău
unitătile administrativ-teritoriale membre ale ADIS au hotărât să delege prin acelaşi contract,
aceluiaşi operator, şi gestiunea următoarelor instalatii de deşeuri:
e) statia de sortare situată in municipiul Moineşti, proprietatea publică a acestuia
(realizată prin programul PHARE CES RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.06:
„Si.stem de coleciare separatei, centi-u de valorificare şi optimizarea transportului
depurilor în arealul municzpiului Moinefti şi a c6munelor invicinate");
f) instalatiile de deşeuri aflate pe acelaşi amplasa.ment cu depOzitul conform din
comuna Nicolae Bălcescu, proprietate a mun. Bacău, realizate prin. Proiectul ISPA

„Managementul integrat al defeurilor in municipiul Baca zonele invecinate,
judetul Bacău, Romania”- statiile de sortare şi compostare, centru de colectare— ce
vor fi efeetiv predate operatorului fie după epuizarea celulei 1 a depozitului, fie in
tennen de maxim 31 de luni de la data semnarii contractului de delegare a
serviciului de operare a eelulei 1, oricare din aceste situatii intervenind prima, &fa
la care va inceta şi dreptul de exploatare al operatorului celulei 1.
5. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, in baza mandatului
primit din partea membrilor săi, a organizat procedura de licitatie publică /ri vederea
atribuirii prezentului contract de delegare a gestiunii Serviciului.
6. Procedura de licit* publică In vederea atribuiril contractului de delegare a gestiunii
Serviciului a fost organizată conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările şi cornpletarile ulterioare ("Legea nr. 51/2006"), Legii
serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările
ulterioare („Legea nr. 101/20067) şi Ordonantei de urge* a Guvernului nr 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
pubhce şi a contractelorde concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
C'OUG nr. 34/2006").
7. S.C. ECO SUD S.A., denumită mai sus Delegatul a fost desemnată căştigătoarea procedurii
organizate pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform Adresa ADIS Bacau
nr.2287/01.11.2017 si Eco Sud S.A. curnmarul 2509/02.11.2017.
Au convenit să Incheie prezentul Contract de delegare conform termeni1or şiconditiilor prevăzute
mai jos:
CAPITOLUL 1

Art. 1. - (1) Termenii şi expresiile mentionate mai jos, cu exceptia situatiei In care contextul
reclarnă altfel, vor avea următoarele Intelesuri:
An Contractual

Inseamnă perioada de timp Incepănd la Data Intrării in Vigoare şi
terminăndu-se la aceeaşi dată a anilor următori, pănă la data Incetării
sau expirării duratei prezentului Contract

Aria Delegăr
"

inseamnă raza teritorială a unitătilor administrativ-teritoriale care
constituie Impreună Delegatarul

ADIS

Inseamnă Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău, Inregistrată In Registrul Asociatiilor si
FundEttiilor sub nr. 6/A/2010 din data de 28.01.2010

Autoritate Competentă

inseamnă once instantil judecătoreaseă competentă
once
autoritate locală, nationalii sau organizatie intematională,
inspectorat, ministru, minister, persoană oficială sau functionar
public din cadrul Guvernului Romăniei, institutie publică, inclusiv,
dar nelimităndu-se la, Autoritatea de Reglementare;

Autoritatea de Reglementare inseamnă Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile
Publiee de Gospociărie Comunală (ANRSC) sau mice altă institutie
similară care Nate fi autorizată şi irnputemicită conform
prevederilor legale In vigoare la un moment dat să monitorizeze şi
să reglementeze regimul tarifelor 'şi/sau al Serviciului;
Bunuri de Retur

tnseamnă acele bunuri care la incetarea Contractului, revin de plin
drept gratuit, în.bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau
obiigaţii Delegatarului.

Bunuri de Preluare

inseamnă acele bunuri care la incetarea Contractului pot reveni
Delegatarului, in măsura in care acesta din urmă îşi manifesta
intentia de a prelua bunurile respective in schimbul plăţii unei
compensatii, in conditiile legii

Bunuri Proprii

insearnnă acele bunuri care apartin Delegatului, răm'ănănd in
proprietatea sa la incetarea Contractului, cu exceptia cazului in care
Părti le convin altfel

Contract

inseamnă prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului dc
salubrizare impreună cu toate Anexele, aşa cum pot fi modificatc la
un moment dat prin acordul părtilor;

Data Intrdrii in Vigoare

insearnna data semnarii procesului-verbal de predare-preluare a
bunurilor mobile si imobile, proprietate a Delegataiului,
concesionate Delegatului in bata Contractului,

Data Semnării Contractului inseamnă data semtiării Contractului de către reprezentantii
Delegatului şi al Delegatarului sau de care ultimul dintre aceştia in
cazul In care Contractul nu este semnat in aceeaşi zi de ambele Părti;
Depozitul

inseamnă in sensul prezentului Contract celula 2 a depozitului
ecologic situat In comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, construită
cu finantare prin Axa 2 POS Mediu in cadrul Proiectului POS, aflată
in proprietatea publică a Judetului Baal' ca parte a sistemului de

management integrat a deşeurilor, destinată să deservească toate
unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, membre ale
ADIS precum si celulele 3 si 4 ce urmeaza a fl construite de catre
Delegat. Pentru evitarea oricărui dubiu,le precizează că celula
I a depozitului ecologic situat in comuna Nicolae Bălcescu, judeţul
Back', construită cu finanţare ISPA şi proprietate a municipiului
Bacău este operată în baza unui alt contract şi Delegatului nu îi
incumbă nicio obligaţie privind celula 1 in temeiul prezentului
Contract.

Deşeuri

inseamna deseurile municipale, respectiv deseurile menajere deseuri menajere reziduale generate de populatie, deseuri reciclabile
(hartie, carton, plastic, metal si sticla) generate si separate la sursa de
catre populatie, deseuri biodegradabile generate de populatia din
mediul urban, agenti economici, institutii si precolectate separate;
deseurile asimilabile celor menajere - deseuri reziduale similare
celor menajere generate de institutii, deseuri reziduale similare celor
menajere generate de finne cu sau fara personalitate juridica care isi
desfasoara activitatea in comert, servicii, industrie, organizatii nonprofit, liber-profesionisti, deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic,
metal si sticla) generate si separate la sursa de catre institutii, firme
cu sau fara personalitate juridica din industrie, comert, servicii;
organizatii non-profit; liber-profesionisti; fluxurile speciale (deseuri
voluminoase si deseuri din echipamente electrice si electronice
provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici,
deseuri din constructii Si demolari generate de populatie, institutii si
agenti economici); inclusiv deseurile toxice periculoase din
deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; namolurile
provenite de la statiile de epurare a apelor uzate orasenesti, acceptate
in Depozit in vederea depozitarii, cu conditia respectarii legislatiei
in vigoare in materie.

Documentul de Poziţie

inseamnă acordul incheiat la data de 21.01.2010 si amendat prin Actul
Aditional 1 din data de 14.11.2013 şi de Actul Adiţional 2 din data de
11.04.2018 de către toate unităţile administrativ-teritoriale mcmbre ale
ADIS, precum in cadrul ADIS, care stabileşte modul in care va fí
implementat Proiectul, precum şi rolul ADIS in acest proces, inclusiv in
ceea ce priveşte delegarea gestiunii activităţ ilor de colectare-transport şi

operare a instalatiilor de deşeuri componente ale serviciului de
salubrizare;
Documentatia de Atribuire . inseamna •documentatia ce cuprincle toate infonnatiile legate de
obiectul contractului de delegare siprocedura de atribuire a acestuia,
inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva,
inclusiv clarificarile publicate si SEAP si ma.surile de rernediere
adoptate de Delegatar cu privire la Documentatia de Atribuire in
cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract.
Durata Contractului

va avea.intelesul prevăzut la articolul 6 din prezentul Contract;

Garantia de Bună Exetutie

inseamnA garantia ce va fi constituilt de Delegat, conform
dispozitiilor art. 39 si urm. din HG nr. 395/2016., in scopul asigurarii
autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenita a contractului, pentru a permite plata oricărei
sume de bani solicitate de Delegatar sau ADIS dar în limita Valorii
Garantiei de 13ună Executiei pentru a garanta:

a) plata oricăror penalităti care se pot Inregistra in favoarea
Delegatarului,
b) plata oricăror sume către Delegatar ca urmare a neindeplinirii de
'cat= Delegat a obligati il or asumate prin prezentul Contract

lndicatori de Performantă

inseamnă cerintele şi standardele in legătură cu Serviciul care
trebuie să fie satisfăcute de către Delegat, astfel cum sunt prevăzute
în Reg-ulamentul serviciului (Anexa la prezentul Contract)

lnstalatii de Deseuri

Inseamnă următoarele elemente din sistemul de salubrizare aferente
Servidului, care aunt concesionate Delegatului prin prezentul
Contract ea Bumni de Retur, respectiv:
a) statia de transfer, statia de sortare şi statia de cotnpostare situate
pe amplasamentul de la Oneşti, proprietate a judetului Bacău;
b) statia de transfer situată pe amplasamentul de la Bereşti Tazlău,
proprietate a judetului Bacău;
c) statia de transfer situată pe amplasamentul de la G5iceana,
proprietate a judetu I u i Bacău;
d) depozitul conform de deseuri de pe amplasamentul de la Nicolae
Balcescu inclusiv instalatiile conexe (spre exemplu statia dc

epurare a levigatului prin procedeul de osmoza inversa,
instalatiile de ardere a biogazului pentru celulele 1, 2,3, 4) astfel
CUM -vor fi precizate in Anexa 2 la prezentul Contract
e) statia de sortare situată In municipiul Moineşti, proprietatea
publică a acestuia (realizată prin programul PHARE CES RO
2004/016-772.04.01.04.01.01.06: „Siaern de colectare
separata, centru de valorificare şi optimizarea transportului
depurilor in arealul municipiului Moinevi §1 a comunelor
fnvecinate"),
1) instalatiile de deşeuri aflate pe acelqi amplasament cu depozitul
conform din comuna Nicolae Bălcescu, proprietate a mun.
Bacău, re,alizate prin Proiectul ISPA „Managementul integrat al
dwurilor in municipiul Bacau şi zonele invecinate, judeful
&wan, _Romania", respectiv: statiile de sortam şi compostare,
centru de colectare.
Modificare legislativă

inseamnă once intrare In vigoare, •modificare, completare,
suspendare, abrogare (totală sau partială) a oricărui act normativ sau
once alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării In
Vigoare, inclusiv dar fără a se limita la:
a) intrarea In vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau
abrogarea oricăror conventif internationale, regulamente,
directive, decizii sau altor acte cu carp obligatorie emise de
institutiile Uniunii Europene cu conditia ea acestea să fie direct
aplicabile In Romănia sau transpuse in legislatia romănă;
b) intrarea in vigoare, modificarea, .completarea, suspendarea sau
abrogarea In Romănia de noi legi şi/sau ordonante de urge*,
ordonante şi/sau hotărări ale Guvernului, ordine ale miniştrilor,
regulamente sau alte acte normative;
c) once schimbări in interpretarea şi/sau aplicarea oricăror astfel de
acre mentionate la literele (a) şi/sau (b) de mai sus, In baza unor
hotărări judecătoreşti sau ale altor organe cu atributii
jurisdictionale avănd efect definitiv şi general obligatoriu In
Romănia.

Oferta

inseamna oferta depusa de Delegat in cadnil procedurii de atribuire
a prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiara si
propunerea tehnica, clarificarile adUse Cu privire la oferta pe
parcursul etapei de evaluare a ofertei de catre Delegatar.

Operator de Salubrizare

Inseamnă once operator, altul deck Delegatul, care presteazA
activitki componente ale serviciului de salubrizare (ccdectare,
transport, sortare, prelucrare, neutralizare, valorificare materială sau
energetică, curătenia cdilor publice etc.) in judetul Back In ban
unor contracte de delegare a gestiunii acestor activitki atribuite de
ate unitki administrativ-teritoriale din judetul Bacău (individual
sau prin. intermediul altar asociatii de 'dezvoltare intercom unit ară)
membre ale ADIS sau de cAtre ADIS, dupA caz, şi care va avea
obligatia de transporta şi preda Deşeurile rezultate doar la statiile de
sortare/compostareitransfer a caror operare este realizatA de Delegat
în temeiul prezentului Contract sau la Depozit, dupA caz.

Proiectul POS

Inseamnă Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în
judetul Bacău" finantat prin Axa 2 POS Mediu, al cărui beneficiar
este judetul Baal.

Proiectul ISPA

inseamnA Proiectul implementat cu finantare prin intermediul
Măsurii ISPA 2004 RO 16 P PE 007 „Managementul integrat al
deşeurilor in Municipiul Bacău si zonele invecinate, Judetul Bacău,
Romania", al cărui beneficiar a fost rnunicipiul Bacău

Serviciul

Inseamnă următoarele activitki componente ale serviciului:
Operarea si intretinerea statiei de transfer si a instalatiilor si
echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la Găiceana
•
•
Operarea si intretinerea statiei de transfer si a instalatiilor Si
echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la Beresti Tazlăti
•
Operarea si intretinerea statiei de sortare si a instalatiilor si
echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la Moinesti
•
Operarea Si intretinerea statiei de transfer, statiei de sortare
Si statiei de compostare si a instalatiilor si echipamentelor acestora
situate pe amplasamentul de la Onesti
. .
I
Operarea si intretinerea celulei 2 a'clepozitului judetean de la
BacAu, precum si a instalatiilor de deseuri existente pe acelasi
amplasament: static de sortare, statie de compostare, centru de
colectare deseuri reciclabile
•
proiectarea, executia si operarea celulelor 3 Si 4 ale
depozitului judetean Bacau
Inchiderea si monitorizarea celulelor 2, 3 si 4 ale depozitului
•
judetean Bacau

Transferal de,seurilor municipale de la statiile de transfer
Găiceana, Bereşti Tazlău şi Oneşti fie la depozitul conform de la
Back', fie la statiile de sprtare/compostare, după caz.

Valoarca Garantiei

de Bună Executie

Valoarea garantiei de buna executie inseamna suma care nu trebuie
sa depasea.sca 10% din pretul contractului fara TVA,
potrivit dispozitiilor art.39, alin.4 din HG
nr.395/2016.

Zi

Inseamnă zi .calendaristică, atunci and nu se face referire in mod
expres la- „zi berătoare"

(2) in cuprinsul prezentului Contract şi/sau In Anexele sale, terrnenii folositi cu majuscule îşi vor
păstra, indiferent de locul 'in care sunt folositi In cuprinsul acestora, Intelesul dat In definitia
aferentă.
(3) impărtirea pe capitole şi 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, &eh' nu este altfel specificat,
referire la articolele prezentului Contract.
(5) La redactarea, semnarea şi executarea Contractului, clauzele contractuale intentiile Părtilor
vor fi interpretate pe bazaprezurntlei de buna credinia.
(6) Referirile la "Părti" desemnează părtile prezentului Contract, iar referirile ia "Parte
desemneaz6 una dintre părtile prezentului Contract.
(7) Termeaii utiJiz ţî şi nedefiniti în prezentul Contract şi care sunt definiti de actele normative
aplicabile vor avea Intelesul prevăzut In definitia corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II

Obiectul Contractului
Art. 2. - Obiectul contractului de delegate a gestiunii consta in delegarea de Delegatar catre
Delegat a gestiunii activitatilor componente ale serviciului de salubrizare a Delegatarului definite
la art. 1 de mai sus ca „Serviciul", respecti-v:

(a) Operarea si intretinerea statiei de transfer si a instalatiilor si echipamentelor sale situate pe
amplasamentul de la Găiceana
(b) Operarea si intretinerea statiei de transfer si a instalatiilor si echipamentelor sale situate pe
amplasamentul de la Beresti Tazlău
(c) Operarea si intretinerea statiei de sortare si a instalatiilor si echipamentelor sale situate pe
amplasamentul de la Moinesti
(d) Operarea si intretinerea statiei de transfer, statiei de sortare Si statiei de compostare si a
instalatiilor si echipamentelor acestora situate pe amplasamentul de la Onesti
(e) Operarea si intretinerea celulei 2 a depozitului judetean de la Bacău, precum si a instalatiilor
de deseuri existente pe acelasi amplasament: statie de sortare, static de compostare si centru de
colectare
(f) Proiectarea, executia si operarea celulelor 3 si 4 aie depozitului judetean Bacau
(g) Inchiderea si monitorizarea celulelor 2, 3 si 4 ale depozitului judetean Bacau
(h) Transferul deseurilor municipale de la statiile de transfer Găiceana, Bereşti Tazlău şi Oneşti
fie la depozitul conform de la Bacău, fie la statiile de sortare/compostare, dupg caz.
(i) Delegarea gestiunii serviciului se va face in confonnitate cu prevederile Sectiunii 2.3
Continutul Serviciilor din Caietul de Sarcini, clauzele prezentului Contract si dispozitiilor
art.17 din legea nr.1 01/2006
(j) Zona de prestare a serviciului este reprezentată de local itatile de pe teritoriul administrativ al
judeţului Bacău in conformitate cu Anexa 10
(k) Delegatul are drept de exclusivitate privind obiectul prezentului contract jar Delegatarul se
obligă să nu acorde nici o autorizaţie administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la
limitarea sau impiedicarea Delegatului in exereitarea dreptului sau exclusiv asupra prestării
Serviciilor care i-au Bast delegate. Delegatarul nu va precupeţi nici un efort pentru a-1 proteja
pe Delegat impotriva atingerilor de mice natură aduse exerciţiului drepturilor sale exclusive in
Zona de prestare conform prezentului contract şi, in cazul litigiilor de aceasta natura prin
măsuri administrative se obligil să-1 sprijine pe Delegatar până la soluţionarea acestora.
(I) Delegatul nu poate in nici un caz să ceară tragerea la răspundere a Delegatarului in temeiul
alin (k) de mai sus, Cu excepţia cazului in care nerespectarea exclusivităţii In prestarea
serviciilor cc i-au fost delegate at ft provocată de un act săvârşit cu intenţie de Delegatar sau
de neindeplinirea de ate acesta a obligaţiilor sale prevăzute in prezentul Contract de
Delegare.

Art. 3. - Obiectivele Delegatarului sunt:

a)
b)
c)
d)
e)

imbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populatiei;
susţinerea dezvoltării economico-sociale a localitaţilor;
promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului;
stimularea mecanismelor economiei de plaid;
dezvoltarea durabilă a Serviciului;

f) gestionarea Serviciului pe criterii de transparenţa, cornpetitivitate şi eficienţd,
g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza
unui mecanism eficient de planificare multianuald a investiţiilor;
h) protectia şi conservarea mediului inconjurător şi a săndtăţii populatiei;
i) consultarea cu utilizatorii Serviciului, in vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi
regionale in domeniu;
j) informarea periodicd a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a Serviciului, precum
şi asupra necesitatii instituirii unor taxe speciale,
k) respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubrizarea
localităţi lor.

Art. 4. - Categoriile de bunuri cc vor fi utiliz,ate de către Delegat in derularea Contractului sunt

următoarele:
4.1.Bunurile de Retur.
4.1.1. Acestea sunt:
a) bunurile publice sau private ale Delegatarului puse la dispoziţia Delegatului, prin
concesionare, pe intreaga duratd a Contractului, in scopul prestdrii Serviciului. Acestea
sunt şi 1.5111fill în proprietatea Delegatarului pe durata Contractului. Delegatul primeşte
posesia şi dreptul de folosintă asupra acestor bunuri, pe intreaga duratd a Contractului.
b) Bunurile rezultate din investiţiile prevazute de Contract 'in sarcina Delegatului. Acestea
rămdn proprietatea Delegatului pe durata executării Contractului.
4.1.2. Lista Bunurilor de Retur existente la data semnării Contractului este prevăzutd Anexa nr.
2 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 4.1.1. lit, a) de mai sus,
se va semna un proces-verbal de predare-primire intre Delegat şi Delegatar (fiecare unitate
administrativ-teritorială pentru bunurile respective din proprietatea sa pe care le
concesionează) care constituie Anexa nr. 3 la prezentul Contract, dupa efectuarea de catre
unitatile administrativ-teritoriale proprietare ale bunurilor respective, a eventualelor
remedieri, potrivit art. 4.1.3. in situatia in care pe parcursul executdrii Contractului
Delegatarul investeşte in Bunuri de Retur noi de natura celor prevdzute la art. 4.1.1. lit, a)
de mai sus acestea vor f eoncesionate Delegatului, iar Anexele nr. 2 şi or. 3 vor fi
actualizate corespunzAtor. Sunt Bunuri de Retur dintre cele incadrate la art. 4.1.1 lit, a),
fdrd insă a se limita la acestea, Instalatiile de Deşeuri astfel cum sunt definite acestea la art.
1 din prezentul Contract.
4.1.3. Reprezentantii Delegatului impreuna Cu reprezentanţ ii Delegatarului vor face toate
verificarile necesare pentru a observa eventualele avarii, defectiuni sau uzura nenaturala a
bunurilor publice sau private ale Delegatarului puse la dispozitia Delegatului; acestea vor
Ii consemnate in Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Cheltuielile legate de verificarea
anterioara şi remedierea eventualelor avarii, defectiuni, uzuri nenaturale, vicii cad in
sarcina Delegatarului [respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale proprietare ale

Bunurilor de Retur prevazute la art. 4.1.1 lit. a)]. Delegatului i se va asigura documentatia
adecvata, inclusiv manuale si certificate. Delegatul nu poate fi tinut raspunzator in situatia
in care recipientele, instalatiile de deseuri şi amplasamentele predate in concesiune nu
corespund ca numar şi/sau au garantia producatorului/constructorului expirata şi/sau au o
stare tehnica necorespunzatoare la data operatiunilor de predare- primire catre Delegat.

4.1.4. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la incetarea Contractului din once
cauza, libere de ()rice sarcini ş i gratuit. Exceptie de la regula transferului cu titlu gratuit fac
doar acele bunuri realizate prin investiiii prevăzute în prezentul Contract in sarcina
Delegatului, bunuri care in situalia incetării Contractului inainte de termen revin
Delegatarul cu plata de către acesta a valorii neamortizate a .respectivelor bunuri.
4.1.5. Delegatul va propune, dacă este cazul, scoaterea din functiune a mijloacelor 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 Ion. Bunurile vor fi scoase din functiune
şi inlocuite cu aprobarea de Delegatarului care va asigura măsurile administrative şi
sursele financiare suplimentare necesare inlocuirii in aşa fel Inc& capacitatea de a realiza
serviciile să rămănd cel putin constantă pc toată durata contractului.
Dupa Data de Incepere, Delegatul are obligatia de a efectua lucrari de intretinere,
modemizare, reparare si/sau inlocuire a Bunurilor de Retur pe durata executarii
Contractului, conform caietului de sarcini ce face parte din Documentatia de Atribuire.
Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este anexată prezentului Contract
(Anexa nr. 4).
4.1.7. La incetarea prezentului Contract din ()rice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobăndi
Bunurile de Preluare, respectiv fiecare unitate administrativ-teritorială poate exercita acest
drept asupra bunurilor pe care doreşte să le dobăndească, cu plata unei sume de bani egală
cu valoarea stabil 45 de Gomm acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părti.
4.1.8. in termen de cel mult 15 zile de la incetarea prezentului Contract, Delegatarul va notifica
Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobăndească.
4.1.9. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar
după primirea plăţii valorii Bunurilor de Preluare.
4.2. Bunuri Proprii care apartin Delegatului şi nu von fi transferate Delegatarului la incetarea
Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobăndi, instrăina, greva cu sarcini sau de
a dispune in once alt mod de Bunurile Proprii.

CAPITOLUL III
Documentele contractuale
Art. 5. — Din prezentul Contract fac parte integrantă următoarele documente:

a) Anexa nr. 1 - Regulamentul Serviciului;
b) Anexa nr. 2 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului,
concesionate Delegatului la Data Intrării in Vigoare;
c) Anexa nr. 3 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute in Anexa nr. 2;
d) Anexa nr. 4— Lista indicativă a Bunurilor de Preluare;
e) Anexa nr. 5 — Procedura de monitorizare a executării Contractului;
Anexa nr. 6 — Programul de investitii;
g) Anexa nr. 7 - Caietul de sarcini ce face pane din Documentatia de Atribuire, inclusiv
clarificarile publicate in SEAP cu privire la Documentatia de Atribuire;
h) Anexa nr. 8 — Programul de executie al serviciilor cu respectarea prevederilor Caietului de
Sarcini ce face parte din Documentatie de Atribuire
i) Anexa nr. 9 — Oferta si angajamentele fenne de sustinere din partea altor persoane, daca
este cazul, prezentate in cadrul licitatiei, clarificarile aduse de ofertant in cadrul etapei de
evaluare
j) Anexa nr. 10 - Zona de prestare a serviciului
k) Altele; Asigurari, garantii, etc
CAPITOLUL IV
Durata Contractului
Art. 6.

(1) Durata Contractului de delegare a gestiunii este de 23 (douazecisitrei) de ani de la data emiterii
ordinului de incepere a contractului de catre Delegatar. Data de Incepere este data stabilita de
comun acord intre Delegat si Delegatar ca fiMd data la care Delegatul va incepe prestarea
Serviciilor. De la aceasta data, Delegatul va fi in drept sa incaseze plata de la Delegatar pentru
prestarea Serviciilor. Data de incepere va fi ulterioara indeplinirii de catre Delegat a tuturor
obligatiilor asumate pentru perioada de mobilizare si va fi comunicata in scris Delegatului de
catre Delegatar.
(2) Contractul poate fi prelungit, prin acordul Partilor exprimat printr-un act aditional, o singura data
cu o perioada de eel mult jumatate din durata initiala si numai cu respectarea conditiilor speciale
imperative prevazute de nonnele legale aplicabile la data prelungirii.
CAPITOLUL V
Redeventa

Art. 7. — (1) De la data inceperii contractului, Delegatul va avea obligatia de a plăti Delegatarului
o redeventă anuală In sumă de 3.496368 lei si o redeventa suplimentara de 50.000 lei/an.
(2) Redeventa va fi plătită trimestrial, pana pe data de 15 lunii urmatoare dupa sfarsitul
trimestrului. Pentoru ultimul trimestru de contract Redeventa se vaplati pana pe data de 15 a ultimei
luni .a contractului.
Delegatarul va fi inclreptatit sa perceapa penalitati de intarziere in cuantum de 1% din cuantumul
sumei restante, pentru fiecare zi de intarziere a platii redeventei fata de momentul
platii Plăţ ile efectuate de Operator se vor considera efectuate prioritar in contul penalitătilor (pana
la plata integrala a acestora) si numai după aceea in contul redeventei restante.
Momentul efectuării plătii se consideră a fi ziva in care contul Delegatarului este creditat cu suma
reprezentand cuantumul redeventei.
Prin prezentul Contract nu stint acceptate pig partiale. in cazul efectuării unei astfel de plăti
partial; Delegatarul va 11 Indreptătit să considere plata ca fund neefectuată, devenind astfel
incidente prevederile de mai sus.
(3) A-4nd in vedere prevederile art. 18 din Documentul de Pozitie rnodifieat win Actul Adiţ ional
nr. I, Delegeul va plăti redeventa astfel:
a) Către Consiliul Judetean Bacău suma de 2.911.748 lei/an+ redeventa suplimentara
41.639,61
pentru infrastructura creată prin proiectul „Sistem Integrat de
management al Deşeurilor Solide in judetul Bacău" — statie de sortare, statie de compostare
şi statie de transfer situate in Mun.Oneşti; state de transfer situată In Bereşti- Tazlău; statie
de transfer situată in Găiceana; celulele 2, 3 si 4 ale depozitului conform de deşeuri situ at
in comma Nicolae Bălcescu;
b) Către Municipiul Moineşti suma de 92.200 lei/an+ redeventa suplimentara 1.318,52 lei/an
pentru statia de sortare realizată prin proieetul PHA RE Moineşti;
c) Cate Municipiul Bacău suma de 4-92.420 lei/an + redeventa suplimentara 7.041,87 lei/an
pentru statia de sortare şi statia de compostare realizate prin proiectul 1SPA Baal]
(4) Redeventa platita de catre Delegat Delegatarului conform ein. 1, 2 si 3 din prezentul articol,
va constitui sursa pentru Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltate (Fond HD) prevazut de
OUG 198/2005 cu mbdificarile si cowletarile ulterioare si va fi utilizata ate pentru plata
serviciului datoriei contractate in vederea finantării acestor investitii, cat şi pentru intretinerea,
inlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii create prin proiect, exceptand infrastructura prevazuta ea
investitie in sareina Delegatului, confonn Caietului de Sareini din Doeumentatia de Atribuire.
(5) Neplată redeventei de catre Operator in' termen de 15 de zile de la implinirea termenului
prevazut la alin (2) confera Delegatarului posibilitatea de a alege:
a) sa pretinda Operatorului peneitati de 1% din cuantumul surnei restante pentru fiecare zi de
intarziere, calculate din momentul exigibilitatii platii, conform alin(2);
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b) sa considere Contractul reziliat de p1M drept fara a ft nevoie de nicio alta formalitate sou de
interventia unei instante judecatoresti. Operatorul va ramane obligat si dupa rezilierea Contractului
la plata redeventei datorate pana la momentul retragerii delegarii precum si la plata penalitatilor
de intarziere calculate potrivit literei a. de mai sus.

CAPITOLUL VI
Drepturile partilor
Art. 8. - Delegatul are următoarcle drepturi:

1. să incaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător tarifului aprobat de Delegatar,
determinat in conformitate cu prevederile legale in vigoare şi in special cu metodologia
aprobată de ANRSC;
2. să solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generală a preturilor şi tarifelor din
economie corespunzator contractului si legislatiei in vigoare;
3. să propună modificarea tarifului aprobat In situatiile de schimbare semnificativă a
echilibrului contractual;
4. să aibă exclusivitatea prestării Serviciului in Aria Delegării;
5. să apl ice la facturare tarifele aprobate;
6. să limiteze prestarea Serviciului, fară plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile
lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate In termenele prevăzute de prezentul
Contract pentru plata facturilor de către ADIS şi de contractele inclividuale incheiate cu
Operatorii de Salubrizare pentru plata facturilor emise acestora.
7. să solicite recuperarea clebitelor in instantă.
8. să exploateze bunurile ş i Serviciul care face obiectul contractului de delegare a gestiunii
corespunzator acestuia
9. să rezilieze Contractul dacă Delegatarul nu işi respectă obligatiile asumate prin Contract
dupa notificarea in prealabil cu 45 de zile lucratoare a Delegatarului,
10. alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislatia în vigoare
11. sa valorifice si sa obtina venituri din valorificarea materialelor reciclabile si a compostului

Art. 9. - Ddegatarul are următoarele drepturi:

(1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita insă In corelare cu regulamentele,
politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul ADIS pentru judetul
Bacău sau după caz pentru Aria Delegării.
a) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare aferente Serviciului cu consultarea si acordul prealabil al Delegatului;

b) să coordoneze proiectarea şi executia lucrărilor tehnico-edilitare, a investitiilor, în scopul
realizării acestora Intr-o conceptie unitară şi corelatil Cu programele de dezvoltare economicosocială a localitătilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
c)
realizeze investitii In infrastructura 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;
d) să inspecteze bunuri le conc,esionate (acele bunuri de infrastructură aferente Serviciului care au
fost concesionate Delegatului odată cu delegarea gestiunii Serviciului şi care constituie
Bunurile de Retur prevăzute la art. 4.1.1. lit, a), să verifice gradul de realizare a investiiiilor
prevăzute de Contract in sarcina Delegatului;
e) să monitorizeze modul in care este satisfăcut interesu 1 public prin furnizarea Serviciului de
către Delegat
•'
0 să rnonitorizeze indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se va
realiza prin intennediul ADIS in baza mandatului primit prin statutul stiu;
g) să aplice penalităti In caz de executare cu intărziere sau neexecutare a obligatiilor contractuale
de către Delegat exceptănd situatia and Delegatarul se află in situatia de neindeplinire a
obligatiilor sale contractuale şi inregistrează intărzieri la plata 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;
h) să-şi exprime intentia de a dobăndi Bunurile de Preluare şi să solicite Delegatului să semneze
contractul de viinzare-cumpărare a acestor bunuri;
i) să mod ifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciu 1 ui
anexa 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 in caz de
afectare a echilibrului contractual ca urmare a acestor modificări;
j) să aprobe structura şi ajustarea/modificarea tarifelor, la propunerea Delegatului, conform
prevederilor legale fn vigoare;
k) să rezilieze Contractul dad" Delegatul nu işi respectă obligaţiile asumate prin Contract
1) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislatia In vigoare.

(2) Aceste drepturi urmează a fi exercitate in numele şi pe seama unitătilor administrativ teritoriale
care constituie Delegatarul, de către ADIS in baza mandatului primit 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 şi bunurile ce le apartin, prin
intermediul şi in cadrul ADIS. in relatia cu Delegatul, ADIS constituie interfata Intre Delegat şi
fiecare unitate administrativ teritorială care constituie Delegatarul.
Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul alineat (2) nu se aplică drepturilor prevăzute la alin. (1)
lit. h) şi k) de mai sus, In legătură cu care ADIS are dreptul de a fi informată.

CAPITOLUL VII
Obligatiile partilor

Art. 10. Delegatul are următoarele obligatii:
1. să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea
regulamentului şi caietului de sarcini anexate la Contract, a prescriptiilor, normelor şi
normativelor telmice in vigoare;
2. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă,
inclusiv pentru restrictiile impuse detinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de
protectie instituite, conform prevederilor legale;
3. sä plătească despăgubiri pentru intreruperea nejustificată a prestării Serviciului;
4. să furnizeze Autoritătilor Competente, Deiegatarului şi ADIS, toate informatiile solicitate şi să
asigure accesul la documentele şi documentatiile pe baza cărora prestează Serviciul, in
conditiile legii;
5. să depună toate diligentele necesare pentru conservarea integritătii bunurilor,
echiparnentelor şi dotărilor ce i-au fost concesionate, pe toată durata Contractului, şi să asigure
exploatarea, intretinerea şi reparatia acestora Cu personal autorizat, in functie de complexitatea
bunului respectiv şi specificul postului/locului de muncă;
6. Sa predea Delegatarului, la incetarea din once motive a contractului, toate Bunurile de Retur,
conform conditiilor stipulate la art. 4.1. de mai sus, in stare tehnică corespunzătoare duratei lor
normale de functionare, precum şi toată documentatia tehnică aferentă, inclusiv cărtile
constructiilor, cărtile tehnice etc, pe baza de proces-verbal de predare-primire;
7. să incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatatit in
desfăşurarea activitătilor componente ale Serviciului;
8. să detină toate avizele, acordurile, autorizatiile şi licentele necesare prestării Serviciului,
prevăzute de legislatia în vigoare;
9. să presteze Serviciul pentru toată Aria Delegării, cu asigurarea sortării, compostării,
transferului şi depozitării, după caz, a intregii cantităti de Deşeuri, acceptate la statii şi la
Depozit conform prevederilor autorizatiilor integrate de mediu corespunzătoare, care îi aunt
predate de Operatorii de Salubrizare; pentru deşeurile colectate de la Utilizatorii agenti
economici şi institutii publice din judet, Se •
• za contractelivittuale
pe care Delegatul este obligat să be incheie cu Operatorii de Salubrizare in acest sens tiiiď
obligat să mentină şi să modifice, după caz, contractele existente cu Operatorii de Salubrizare
din judetul Bacău şi să incheie astfel de contracte, in termen de cel mult 60 (şaizeci) de zile de
la data primirii unei solicitări in acest sens din partea oricărui Operator de Salubrizare;
10.să primească in vederea sortării, compostării, transferului şi depozitării, după caz, exclusiv
Deşeuri generate de Utilizatorii din Aria Delegării care aunt predate de către Operatorii de
Salubrizare,
interzis să accepte la sortare, compostare, transfer sau depozitare, după

caz, Deşeuri din afara Ariei Delegării sau să accepte Deşeuri cu incălcarea obligaţiiior
prevăzute In prezentul atticol In ceea ce priveşte fluxul Deşeurilor din Judeţul Bacău,
nerespectarea acestor obligaţii constituind o incălcare gtavă a obligaţiilor contractuale, care
justifică rezilierea Contractului;
11. sa primeasca in vederea sortarii deseurile reciclabilecolectate separat dia Aria Delegarii astfel:
a) la staţia de sortare Bacău, situatil in comuna Nicolae BălceScu, pentru zonele 1 şi 2 de
colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate in Proiectul POS;
b) la staţia de sortare Oneşti, pentru zona 3 de colectare -transport astfel cum este aceasta
delirnitată in Proiectul POS;
c) la staţia de sortare Moineşti, pentru zona 5 de colectare-transport astfel cum este aceasta
delimitată In :Proiectul POS.
12. sa primeasca in vederea compostarii deseurile biodegradabile colectate scparat din Aria
Delegarii astfel:
a) 'la staţ ia de compostare Bacău, situată in comuna Nicolae Bălcescu, pentru zonele 1 şi 2
de colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate in Proiectul POS
b) la staţia de compostare situată In Municipiul Oneşti, pentru zonele 3, 4 şi 5 de colectaretransport astfel cum sunt acestea delimitate In Proiectul POS
13. să primească in vederea transferului spre Depozit, deşeurile reziduale nurnai la:
a) Staţia de transfer situată in comuna Găiceana pentru zona 2 de colectare -transport asftel
cum este aceasta delimitată In Proiectul POS
b) Staţia de transfer situată in Municipiul Oneşti, pentru zona 3 de colectare-transport astfel
cum este aceasta delimitată în Proiectul POS;
c) Staţia de transfer situată in comuna Bereşti-Tazlău, pentru zona 5 de colectare-transport
astfel cum este aceasta delimitată în Proiectul POS;
14. S'it primească In vederea depozitării deseuri reziduale proven ite din tot judeţul Bacău
15. să primească deşeurile voluminoase §i dqeurile menajere periculoase colectate din Aria
Delegării la cele mai apropriate centre de colectare astfel astfel:
a) la centrul de colectare situat pe amplasamentul Depozitului conform, pentru pentru
zonele 1 şi 2 de colectare-transport astfel cum sunt acestea delituitate in Proiectul POS
b) la centrul de colectare situat la Oneşti (pe acelaşi arnplasament cu staţiile de sortare,
transfer şi compostare), pentru zonele 3, 4 şi 5 de colectare-transport astfel cutn Bunt
acestea delimitate in Proiectul POS
16. să respecte Indicatorii de Performanţă.' prevăzuţi in Regulamentul Serviciului, anexă la
prezentul Contract, şi să imbunătăţească in mod continuu calitatea Serviciului prestat;
17 să aplice metode perform ante de management care să conducă la reducerea costurilor specif ice
de operare;
18. să. Inregistreze toate reclamaţiile şi sesizările, care ii swat adresate, intr-un registru şi sit ia
măsurile de tezolvate ce se impun. in registru se vor consemna numele, prenumele
perioanei/societăţii care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora reclamatiei, data şi ora
rezolvării, număyul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise

raspundă îi terten de maximum 30 de zile de la Inregistrarea
operatorul are obligatia
acestora;
19 să ţină evidenta gestiunii Deşeurilor ;i s6 raporteze periodic catre ADIS, precum şi
Delegatarului şi oricăror alte Autorităti Competente, dupd caz, conform reglementdrilor In
vigoare, fiind obligat In acest scop să Inregistreze fiecare autovehicul care transportă i predă
Deşeuri şi să ernită un document justificativ care să conting următoarele date: natura Deşeurilor
(tipul), •provenienta Deşeurilor, numărul de Intnatriculare at autovehiculului, datele de
identificare a Operatorului de Salubrizare care predă aceste Deşeuri, numele şi prenumele
conducătorului auto, data şi ora cfintAririi, greutatea autovehiculului incărcat, greutatea
autOvehiculului descărcat, greutatea Deşeurilor descdrcate, setnnătura persoanei care
efectuează cântărirea şi a delegatului Operatorului de Salubrizare care are calitatea de prepus
al acestuia;
20 să nu sub-delege Serviciul a cărui gestiune i-a fost delegată prin prezentul Contract;
21. sa efectueze, dupa Data de Incepere, lucrarile de intretinere, modemizare, reparare si/sau
inlocuire a Sunurilor de Retur, conform art. 4.1.4 din prezentul Contract exceptand situatia
cand Delegatarul se afla in situatia de neindeplinire a obligatiilor sale contractuale şi
inregistreaza intarzieri la plata facturilor catre Delegat peste termenul prevazut 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;
22. să constituie şi. să alimenteze, conform normelor legale In vigoare şi clauzelor prezentului
Contract, Fonclul pentru Inchiderea Depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post-Inchidere
(denumit îri continuare „*Fondul"), conform prevederilor legale şi reglementare aplicabile.
Fondul va fi constituit de către Delegat sub forma unui cont escrow la dispozitia Judetului
Back pentru Depozit, la o bancă agreată de acesta. Fără a aduce atingere aplicabilitătii altor
clauze contractuale incidente,
cazul in care Delegatul nu îşi indeplineoe obligatia de
alimentare a Fondului cu sumele cuvenite sau care a utilizat sume din Fond pentru alte scopuri
cleat cele prevăzute de prevederi le legate aplicabile, acesta va fi obligat să reconstituite Fondul
cu aceste sume;
23 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 infrastmcturii aferente Scrviciului;
3b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport şi utiiaje folosite de Delegat
In gestiunea Serviciului;
c) Asigurări pentru salariati, conform legislatiei muncii.
d) Asigurarea raspunderii civile privind siguranta depozitului pentru respectarea
cerintelor de protectie a mediului şi a sănătătii populatiei, care decurg din autorizatia
de mediu, pe loată perioada de operare, Inchidere şi unnărire post-inchidere a
depozitului conform, in valoare de minirn 500.000 lei/an

24. să verifice starea tehnică a mijloacelor de transport utilizate pentru transferul Dqeuri lor
reziduale de la statiile de transfer către Depozit şi să le Inlocuiască pe cele care prezintă
defectiuni sau neetanşeităti In maximum 72 de ore de la sesizare;
25 să elaboreze planuri anuale de revizii şi reparatii pentru utilajele de transport, executate Cu forte
proprii ş i cu terti, conform Caietului de Sarcini din Documentatia de Atribu ire anexat la
prezentul Contract;
26 să tină eyidenta orelor de functionare a ufilajelor;
27. să asigure existenla personalului necesar pentru prestarea Serviciului şi să asigure conducerea
operativă, mijloacele tehnice şi personalul de interventie In situatii de urgentă;
28. să detină toate docurnentele necesare de Insofire a Deşeurilor transportate, din care să rezulte
utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de Deşeuri, locul de Incărcare, locul de destinatie
şi, după caz, eantitatea de Deşeuri transportate şi coditicarea acestora conform legii;
29. să nu abandoneze Deşeuri pe traseu cu ocazia transferului Deşeurilor de la statiile de transfer
la Depozit;
30 să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu eel mai redus rise pentru sănătatea populatiei şi
a mediului pentru transporturile de Deşeuri pe care le efectuează;
31. să realizeze Impreună Cu Delegatarul campanii male de informare, cortşticntizarc şi cducare
a populatiei din Aria Delegării, In privinta protectiei mediului prin reeiclarea / valorificarea
Deşeurilor reciclabile cat şi In procesul de compostare a deseurilor biodegradabile.
Art. 11. — Obligatii specifice ale Delegatu lu i privind investitiile:

1. Delegatul se obligă să efectueze investitii in sistemul public de salubrizare, astfel cum este
definit acesta prirrlegea serviciului de salubrizare, conform planului de invcstitii din Ofertă,
ataşat ca Anexa nr. 6 la prezentul Contract, şi tinând seama de prevederile de mai jos ale
prezentului articol.
2. Delegatul 14i rezervă dreptul să definească §i să prezinte anual planul său de investilii pentru
a-i permite realizarea Serviciului In cele mai bune conditii tehnice, econornice, de rnediu,
sociale potrivit odor mai bune practici in vigoare. Once modificare la .planul de investitii nu
va fi operată insă cleat clupă apfobarea propunerilor Delegatului de ate ADIS şi va fi inclusă
In plant!! de investitii prin act aditional la Contract semnat de toate Părtile.
3. In realizarea investitiilor în sistemul public de salubrizare, Delegatul va putea utiliza once tip
de materiale, echiparnente, capabile să realizeze performantele necesare (tehnice, econcomice
si de mediu) pręśtării Serviciului.

Art. 12. — Obligaţii specifice privind Fondul pentru inchiderea Depozitului şi urmă rirea
acestuia post-inchidere

(1) Delegatul are următoarele obligatii specifice privind Fondul pentru inchiderea Depozitului si
.urmarirea acestuia post inchidere:
a) obligatia de a transmite care ADIS la sffirşitul fiecărui trimestru un raport privind sumele
cu *care a fost alimentat Fondul, precum şi in 30 de zile de la incheierea fiecărui an, un
raport cu swnele acurnulate in Fond la care să anexeze extrasul bancar emis de banca la
care este deschis contul bancar aferent Fondului;
b) obligatia de a transmite Fondul (sumele Cu cate este alimentat Fondul) care Delegatar,
respectiv Judetului Bacău, in situatia incetării inainte de termen a Contractului sau in
situatia in care, din once motiv Delegatul nu mai asigură inchiderea şi/sau urmărirea postIncbidere a Depozitului;
c) obligatia de a alimenta Fondul cu sumele aferente in cazul in care nu şi-a indeplinit
obligatia de constituire a Fondului şi/sau de alimentare a Fonduslui Cu sumele cuvenite sau
In cazul in care a utilizat sume din Fond pentru altc scopuri decit• cele prevăzute de
legislatia In vigoare.
(2) Judetul Bacău are dreptul de a utiliza direct Fondul In urmiitoarele
i. in situatia in care ar fi nevoie să finanteze lucrări de inchidere şi/sau urmărire postinchidere care nu au fost realizate de către Delegat, deşi intrau in sarcina acestuia;
ii in situatia in care Delegatul se afla in stare de faliment sau in once altă situatie care I-ar
pune in imposibilitatea efectuării lucrărilor de inchidere şi/sau urmărire post-inchidere;
(3) Delegatarul, prin ADIS, are obligatia de a nu refuza In mod nejustificat majorarea tarifelor
justificată de actuanzarea valorii Fonclului conform preveclerilor legale.
Art. 13. - Delegatarul are armiitoarele obligatii:
Delegatarul are urrnătoare öbIiaţii, pe care le va exercita insă in corelare cu regulamentele,
politicfle tarifare şi programele şi strategille de dezvoltare adoptate in cadrul ADIS pentru judetul
Bacău sau după cazpeiltru Aria Delegării şi, după caz, prin intermediul ADIS, conform mandatului
acordat ac,esteia prin statutul său:
1. să actual izeze şi să aprobe modificările la regulamentul Serviciului, cuprins in Anexa nr. 1 la
prezentul Contract, in baza regulamentelor cadru, conform legilor in vigoare, şi corelare cu
regularnentul eIabórati 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 conform prevederilor legale in vigoare, obligatie care se
va exercita priri intennediul ADIS;
3. să verifice periodic, prin intermediul ADIS:
a. calitatia Servicialui prestat;
Indeplinirea Indicatorilor de Performant5;

c. mentinerea echilibrului contractual;
d. asigurarea unor relatii echi'distante şi echilibrate Intre Delegat şi Delegatar;
4. sa predea catre Delegat toate bunurile, instalatiile, echipamentele si facilitatile aferente intregii
activitati delegate, pe masura ce apar noi astfel de bunuri fata de cele care au fost predate la
Data Intrarii in Vigoare, impreuna cu inventarul existent, libere de once sarcini, pe baza unui
proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (In cadrul Anexei nr. 3), acestea
fiind Bunuri de Retur din categoria prevazuta la art. 4.1.1. lit. a) din prezentul Contract;
5. s5 faciliteze obtinerea de către Delegat a autorizatiilor pentru lucrări şi investitii aferente
Set viciului pe.terenurile publice şi private, conform prevederilor legale In vigoare;
6. sa nu-1 tulbure pe Delegat în exercitiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;
7. să medieze, pe baza c,ompetentelor şi a cadrului legal, eventualele divergente, sesizări, pranged
;
etc: care ap-ar intre CI4egatl.i• utilizatorii Serviciului.
8. să participe alături de Delegat la realizarea montajelor financiare necesare şi conforme
contractului şi să-1 sprijine In recuperarea fonclurilor angajate.
9. să respecte angajarnentele asumate fată de Delegat pun contractul de delegate a gestiunii
servici ului;
10 să asigure resursele necesare finantării plătilor datorate Delegatului pi in prezentul contract
11. să achite Delegatului contravaloarea Serviciul public prestat , conform prezentului contract.
12 să păstreze, In conditiile legii, confidentialitatea datelor şi informatiilor economico-financiare
privind activitatea Delegatului , altele cleat cele de interes public.
13. să notifice delegatului aparitia oricăror Imprejurări de natură să aducă atingere drepturilor
acestuia şi să intervină form luăncl toate masurile administrative necesare In cazurile
de coricurentă neloială şi nerespectarea bunelor practici Comerciale şi .dispozitiilor legale de
care alti operatori In aria delegării, care perturbă prestarea Serviciului de către Delegatar şi
pentru care acesta beneficiaza de exclusivitate, conform contractului
CAP1TOLUL VIII
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Art. 14. - (1) Delegatul va constitui rnentine in vigoare, pe toată Durata Contractului„ Garantla de
Bund Executie in favoarea Delegatarului, potrivit art. 39 'si urrn. din HG nr. 395/2016 in west scop
Delegatul are obligatia de a constitui Garantia de Buna Executie la dispozitia ADIS, in terrnen dc
maxim 25 zile de la Data Semnării Contractului
Valoarea garantiel de buna executie inseamna suma care nu trebuie sa depaseasea 10"/0 din
pretul contractului fara TVA, potrivit dispozitinor art.39, alin.4 din HG nr.395/2016, find in
cuantum de 29.647.840,51 lei.

Modul de constituire:
garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile
a)
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, Formular
9
sau

retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. in acest caz, contractantul are
b)
obligatia de a deschide un cont la o banca agreata de ambele parti jar suma initiala depusa de catre
contractant in contul astfel deschis va fi de cel putin 0,5% din pretul contractului fara TVA. Pe
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta unneaza sa alimenteze acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului Om la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea
contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
IMM-urile, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de buna executie, daca prezinta declaratia
pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr. 346/2004,
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici Si mijlocii actualizata.
(2) Pentru evitarea oricdrui dubiu, constituirea Garantiei de Bună Executie nu reduce şi nu
limitează in niciun fel responsabilitatea Delegatului in legăturd cu obl igatii le care-i revin conform
Contractului, şi 111.1 impiedică Delegatarul sau ADIS să ia once altă măsură permisă de legislaţia in
vigoare aplicabilă sau de clauzele Contractului in legdturd cu incAlcarea de către Delegat a
obligati ilor sale.

Art. 15 - (1) Garantia de Buna Executie poate fi executata de catre ADIS, numai dupa notificarea

Delegatului in acest sens, Cu cel putin 5 (cinci) zile inainte, precizand obligatiile care nu au fost
respectate si modul de calcul al cuantumului prejudiciului cauzat.
(2) in cazul executării totale sau pailiale a Garantiei de Bună Executie, ADIS va alimenta Garantia
de Bună Executie prin retineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Delegatului in baza
facturilor unnătoare, aplicăndu-se corespunzător art. 14 alin. (2) de mai sus.

(3) Nerespectarea de către Delegat a obligatiilor prevdzute 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 returna Delegatului Garantia de Bună Executie in termen de cel
mull 14 (paisprezece) zi le de la data semnă rii procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de
Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu incetarea contractului dacă Delegatarul nu a ridicat
pănd la acea data pretentii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligatii
contractuale, conform prevederilor art.42/HG 395/2016.

CAPITOLUL IX
Preturile/tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora,

Art 16. — (1) Tariful pe care Delegatul are dreptul să î.I aplice la Data Intrării in Vigoare este de:
89,29 lei/tonă pentru activitatea de transfer
0,01 lei/tonă pentru activitatea de sortare a Deseurilor;
0,01 lei/tonă pentru activitatea de cornpostare a Deşeurilor;
51,28 lei/tonli pentru depozitarea Deşeurilor,
118,761ei/tonăpentru stocarea temporara a deşeurilor voluminoase şi menajere perictiloase
- 53,53 lei/tonă pentru preluarea deseurilor din constructii si demolari in vederea sortarii si
tratarii, la toate aceste preturi adaugandu-se TVA, conform Ofertei cuprinse in Anexa 9 la
Contract.
(2) In plus fata de tarifele mentionate Ia aim. (1), Delegatul are di eptui de a obtine venituri din
valorificarea materialelor reciclabile si a cmnpostului.
-

Art. 17. (1) Modificarea şi ajustarea tarifului se va efectua in conformitate cu metodologia de
stabilire, ajustare modificare a tarifelor pentru activitătile specifice ale serviciului de salubrizare
aprobate prim ordin al preşedintelui Autoritătii de Reglementare.
(2) ,Modificarea şi ajustarea tarifului se, aprobă de ADIS in baza mandatului prealabil special
acordat acest sens de unitătile administrativ teritoriale membre ADIS.
Modificarea/ajustarea dupd primul an a tarifelor pentru populatie respectiv agenti economici
Si institutii se poate face ca urmare a indeplinirii următoarelor conditii, astfel:
• Ajustarea solicitată de Delegat va fi aprobată/ realizata de Delegatar pentru a se
asigura corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evolutia generală a
prcturilor şi tarifelor din economie Parametrul de ajustare poate fi indicele
preturilor de consum comunicat de Instittrtul National tie Statistică, evolutia
cursului de schimb leu/euro sau alt partmetru de ajustare conform legii.
•
• Modificarea tarifului solicitată de Delegat va ft aprobată/ realizata de delegatar
numai după primul an de derulare a contractului şi nurnai in cazul in care:
- intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura
sumelor de disponibilitate / tarifelor cu mai inult de 5%, pe o perioada de 3 luni
coosecutiv,,
- modificarea cantitătilor on mod i ficarea conditiilor de prestare a activitătii
-Ca urmare a adăugării unui nou element de tbst In structura sumelor de
disponibilitate /tarifelor

-ea urmare a prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de
protectie a mediului şi de securitate şi sănătate in muncă

•

Tariful se actualizeaza cu formula:
Tn+1=Tn x IPC (t142)/100;
Unde
Tn+1 este tariful perioadei n+1, adica eel nou;
Tn = este tariful actual;
IPC(tl-t2) se obtine de la INS, sub forma de fisier excel sau de numar, exprimat in
procente;
Se va utiliza IPC total (Indicele Preturilor dc Consum) comunicat de www.insseso,
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;
odata cu ajustarea tarifului va fi ajustata corespunzator si redeventa, cu aceea.si formula;

(3) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor objective:
a) asigurarea prestarii 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, regulamentul serviciului şi prin Contractul de delegare;
b) realizarea unui raport calitate-cost at mai bun pentru Serviciul prestat pe perioada angajată şi
asigurarea unui echilibru ?titre riscurile şi beneficiile asumate de părtile contractante;
c) asigurarea functionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor apartinând domeniului
public şi privat al unitătilor administrativ-teritoriale, afectate Serviciului, precum şi asigurarea
protectiei med iului.

Art. 18. (1) — Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se detennină conform art. 16
şi art. 17 de mai sus şi se facturează de către Delegat după cum urmează:
a) pentru contravaloarea Serviciului prestat având ca object Deşeuri colectate de la Utilizatori
casnici lunar, in a 15 zi lucrătoare a lunii unnătoare lunii in care a fost prestat Serviciul, facturile
urmand a fi emise către ADIS;
(
'1;,) Pentru deseurile colectate de operatorul de colectare si transport de la Utilizatorii agenti
economici si institutii publice, contractele sunt incheiate de acestia cu operatorul mai sus mentionat
atat pentru colectarea deseurilor, cat si pentru plata contravalorii serviciilor de operare instalatii.
Factura aferenta acestor deseuri va fi emisa de Delegat catre operatorul de colectare si transport si
va fi platita in a 15 zi lucratoare a lunii urmatoare lunii in care a fost prestat Serviciul.

(2) ADIS se obligă să plătească facturile emise de Delegat conform lit, a) de la alineatul precedent
in tennenul de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul ADIS.
(3) In cazul neachitarii facturilor in termenul specificat la alin. (2), UAT-urile in cauza vor datora
Delegatului penalitati de 0,04% pe zi de intarziere din valoarea neplatita, aplicabile din prima zi
de intarziere dupa expirarea termenului mentionat la aim. (2), prin facturare directa catre UATurile in cauza (a penalitatilor de intarziere), in urma notificarii ADIS. La solicitarea expresa a
Delegatului, ADIS il va sprijini pe acesta sa se indrepte impotriva UAT-urilor ce nu si-au respectat
obligatiile de plata pentru recuperarea sumelor datorate. Delegatul are, de asemenea, dreptul de a
aplica dispozitiile art. 8 pct. 6 in cazul acestor UAT-uri, pana la plata integrala a contravalorii
Serviciilor si a penalitatilor de ititarziere.
(4) Pentru evitarea oricărui dubiu, *tile confinnă că plata facturilor emise de Delegat care ADIS
conform alin. (I) lit, a) din prezentul aiticol se asigură din taxa specială instituită in acest scop de
unitătile administrativ-teritoriale membre ADIS. Unitătile administrativ-teritoriale virează care
ADIS sumele colectate din această taxă, jar ADIS va delimita din suma integrală primită cota
aferentă activitătilor cc fac obiectul prezentului Contract şi are obligatia de a achita din aceste
corespunzător, facturile emise de Delegat.
Once tarif/taxă de depozitare sau alte tarife/taxe aferente activitătilor gestionate prin intermediul
instalatiilor de tratare a deşeurilor vor ti achitate de ADIS direct Delegatului, pe baza evidentelor
cantitătilor de deşeuri depuse de Delegat, neexistand nici un fel de operatii de plată directe intre
operatorii de salubrizare care operează pe teritoriul judetului Bacău, pentru Serviciul prestat
utilizatorilor casnici.
(5) ADIS va putea achita partial facturile emise de Delegat conform lit, a) de la aim. (1). In aceste
situatii ADIS se obliga sa informeze Delegatul in maxim 15 zile de la primirea facturii asupra
UAT-urilor care nu si-au achitat obligatiile.
CAPITOLUL X
incetarea Contractului
Art. 19. — (1) Prezentul Contract incetează in următoarele situatii:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, daca Părtile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia conform prevederilor art. 6 de mai sus şi conform normelor legale aplicabile la
data prelungirii;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către
Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Delegatarului;
c) in cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Parti, prin reziliere, conform art. 26
de mai jos, cu plata unei despăgubiri in sarcina Părtii in culpă;
d) in cazul imposibilitătii objective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a
interventiei unui eveniment de Fortă Majoră, in conditiile prevăzute la art. 23 de mai jos,
fără plata unei despăgubiri;

cazul falimentului Delegatului;
In cazul lipsei, retragerii sau incetării valabilitkii I icentei de operare a Delegatului;
g) dacă Părtile convin Incetarea Contractului, prin act aditional la acesta, fără a aduce atingere
prevederilor legale in vigoare.
Ii) In cazul neresepectarii prevederilor alineatelor 10, 11 si 12 ale art.10 de mai sus
e)

(2) in situatia in care o singură unitate administrativ-teritorială se retrage din prezentul Contract,
din orice motive (inclusiv prin reziliere) once sumă datorată ca unnare a incetării se calculează
pro-rata corespunzător acelei unităti administrativ-teritoriale fata de care Incetează Contractul, jar
soarta bunurilor care o deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur şi/sau Bunuri de Preluare) va
fi decisă in mod corespunzător. Daca există Bunuri de Retur sau Bunuri de Preluare ce deservesc
mai multe unităti achninistrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot fi retrase din Contract şi preluate
de unitatea adrninistrativ-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 Contract va fi

obligată să plătească, după caz, Delegatului sau ADIS:
a) despăgubiri care să acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite şi
valoarea beneficiului nerealizat de către Delegatar in timpul limas pfină la expirarea
Contractului);
b) valoarea integrală a investitiilor realizate pentru respectiva imitate administrativ-teritorială
prin intermediul proiectelor derulate prin ADIS, precum
c) valoarea investitiilor neamortizate realizate de Delegatar pentru respectiva unitateadministrativ teritorială, iar dacă aceste investiiii au fost realizate In bu.nuri cc deservesc
mai multe Unităti administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata.
(4) Prevederile aim. (3) nu se aplică in cazul incetării Contractului prin ajungere la termen (in cazul
refuzului prelungirii sale de ate o unitate administrativ-teritorială), prin reziliere din culpa
Delegatului sau din cauze de Fortil Majoră.

CAPITOLUL XI
Clauze speciale privind mentinerea cchilibrului contractual 0 de prevenire a coruptiei

Art. 20. - (1) Părtile vor urmări in permanentă mentinerea echilibrului contractual/financiar al
Contractului.
(2) Delegatul nu ya ac9rda nici unei persoane angajate de .Delegatar sau de sub-contractantii sau

mandatarii acestuia (inclusiv ADIS), nici un fel de cadbu sau plată sub once formă, ca stimulare
sau recompensă pentru a actiona, pentru că a actionat sau că s-a abtinut să actioneze Intr-un anume
fel, pentru că s-a arătat In favoarea sau s-a abtinut să se arate In clefavoarea oricărei persoane, in
legătură cu acest Contract.
(3) Delegatul nu va fi öbligatsă suporte creşterea sarcinifor legate de executia obligatiilor sal; dacă
această creştere rezultă In urma unui eveniment de fort majoră, astfel cum este descris la art. 23
de mai jos,
(4) in situatia in care, independent de Delegat şi de vointa sa, prevederi legate noi, constrangeri
tehn ice, economic; ftnanciare sau, In general, evenimente neprevăzute care nu constituie
evenimente de fortă 111490 ,We] cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu
Delegatarului, alterează echilibrul ec,onomico-financiar at Prezentului Contract, şi dacă
dezeChilibrtd rezultat nu poate fi rcmediat prin modiftcările / ajustările de tarife, Părtile se obligă
să renegocieze termenii şi conditiile prezentului Contract, in scopul restabilirii echilibrul
economieo-financiar a Contractului.

CAPITOLUL XII
aauze contractuale referitoare la impărtirea responsabilitătilor de mediu intre parti
Art 21 - (1) Incepand cu Data intrarii in vigoare, Delegatul va fi raspunzator de bike incalcare a
prevederilor oricarei legi referitoare la mediul inconjurator, care apare sau a avut loc dUpa aceasta
data.
-(2) Delegatul nu va putea fi tinut responsabil de nici. un act, omisiunc, fapt sau activitate a
Delegatarului, cauzate anterior Datei intrarii in vigoare si care au avut ca rezultat o incalcare sau
nerespectare a prevederilor oricarei dispozitii legale privind mediul inconjurator. Delegatarul Se
obliga sa-1 despagubeasca pe Delegat pentru (mice astfel de raspunclere legata de mediul
inconjurator.
CAPITOLUL XIII
Politica de mentinere şi recalificare a fortei de munca, precturn 0 protect* acesteia
Art. 22 - (1) Delegatul va asigura forta de muncii necesară pentru fumizarea Serviciului, precum
şi formarea profesională a salariatilor.
(2) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, siguranta la loud de rnuncă i normele
de protectie a muncii, in conformitate cu dispozitiile legate.

(3) in cazul incetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, jar 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 Delegatului, care sunt afectati de care acesta furnizării Serviciului.
CAPITOLUL XIV
Forta majoră
Art. 23. (I) - „Forta Majoră" inseamnă un eveniment mai presus de vointa Părtilor, care nu se

datorează greşelii sau vinei acestora, imprevizibil şi care face imposibilă executarea şi respectiv
indeplinirea Contractului.
Evenimentele de fond majoră vor include unnătoarele, fără a se limita la acestea:
a) Evenimente naturale de fortă majoră cum ar fi:
(i) trăsnete, cutremure, uragane, inundatii sau seceta şi alte conditii climaterice extraordinare ca
de exemplu temperaturi anormal de scăzute;
(ii) explozii, foc sau inundatii (dacă nu aunt cauzate de Partea respectivă sau once altă persoană
pentru care aceasta este responsobilă);
(iNcontaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu aunt cauzate de Partea respectivă sau
once altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);
(iv) bombe sau alte munitii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relieve arheologice.
b) Evenimente politice de fortă majoră cum ar fi:
(i) război, conflict armat, invazii, blocade şi embargouri;
(ii) actiuni violente de stradă sau rebel iuni civile;
(iii)orice act sau amenintare de terorism credibilă in mod rezonabil la adresa Părtii respective
sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;
(tv)greve sau alte mişcări revendicative la scara natională.
c) Evenimente nefavorabile de fortă majoră cum ar fi:
(i) neacordarea, fără un motiv justificat, de către once autoritate competentii, care Delegat a
oricărui aviz, permis, licentă sau a oricăror autorizatii necesare executării obligatiilor
contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reinnoi aceste avize, permise, licentc sau
autorizatii sau once acte sau omisiuni ale oricărei autorităti competente avănd efecte
similare;
(ii) once actiune reglementară neintemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare autoritate
competentă impotriva Delegatului (care poate include once schimbare a fonnulei de
ajustare a tarifului sau a atribut.iilor autoritătilor de reglementare sau o anulare sau revocare
a oricăror permise, licente sau autorizatii existente, fără un motiv intemeiat)
(iii)orice rechizitionare, expropriere, nationalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau
drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul Romăniei sau de către oricare autoritate

competenta (alta decat ca rezultat al incalcarii de care Delegat a permiselor, licentelor,
autorizatiilor say a (nickel prevecieri legale sau reglementare);
(iv)nefurnizarea intentionata şi neautorizatli sau fumizarea insuficienta de energie electrica de
catre furnizorii de energie electrica;
(v) greve sau alte actiuni de protest ale salariatilor unei Părţi, cu conditia ca Partea in cauza sa
depuna toate eforturile rezonabile pentru prevenirea aparitiei grevei sau pentru stingerea
acesteia, atunci and ar fi fost necesar şi posibil in mod practic sa depuna acele eforturi;
(vi)aparitia u nor acte i legal e din partea unor terti indusi v incălcarea unui contract semn ifi cat i v,
poluarea ilegala, in mod intentionat sau accidental.
(2) In situatia in care un even irnent de Fortă Majora (conditie care va include consecintele acestuia)
impiedică una dintre Part' sa îşi respecte sau intarzie respectarea obl.igaţiilor decurgand din
prezentul Contract, se vor aplica unnătoarele inasuri:
a) Partea va fi scutită de respectarea şi de ravunderea pentru nerespectarea acelor obligaţii
pe care nu le poate indeplini ca o consecinta a unui eveniment de Forta Majoră, fară a aduce
prejudicii obligatiilor de incheiere a asigurărilor prevazute in prezentul Contract.
b) ()rice perioada de timp acordată sau permisa in baza prezentului Contract pentru
Indeplinirea oricărei obligatii (inclusiv obligati ile legate de Indicatorii de Performanta şi
durata Contractului daca Forta Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi
prelungita cu perioada de timp cat dureaza evenimentul de Forth- Majoră, cu conditia, totuşi,
ca Partea afectată să-şi fl respectat obägaţiile ce-i revin in baza alin. (4) şi. (5) ale
prezentului articol.
,
(3) Dacă la exprarea unei perroade de eel putin 90 de zile de la aparitia unui eveniment de Fortă
Majoră, acest eveniment de Fortă Majoră (sau consecintele acestuia) continua şi afecteaza 'in mod
semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea ôbligaţiilor contractuale, astfel Inc& majoritatea
Ind icatorilor de Performanta Inca de atins nu poate Fi indeplinita şi/sau majoritatea acelor Indicatori
de Performantă atund and respectarea acestora a fost deja indeplinita nu poate fi mentinuta ca
urmare a acelui eveniment de Forta Majoră, atunci oricare dintre Parti va avea dreptul să notifice
celeilalte Părţ i incetarea prezentul Contract, fall ea vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese,
in once moment după expirarea acestei perioade, cu conditia ca evenimentul de Forta Majoră să
continue Ina in momentul acestei notificări.
(4) 0 Parte afectată de un eveniment de Forth. Majoră va informa cealalta Parte şi ADIS cat mai
curand posibil, dar nu mai arziu de 5 (cinci) zile dupA ce ia cunoştinta de aparitia unui eveniment
de Forta Majors, furnizand detalii complete despre durata şi efectele estimate ale acestuia. Daca
evenimentul de Forta Majorldureaza mai mu It de osaptamâna, Partea afectată va informa periodic
cealalta Parte şi ADIS dar nu mai rar de o data la cloua săptămani clespre derularea evenimentelor.

relua
(5) 0 Parte afectată de Uil eveniment de Fortă Majoră va depune toate eforturile pentru
diminueze
efectele
acestui
curând
posibil,
iar
intre
timp
să
indeplinirea obligaţiilor cat mat
eveniment şi va informa complet cealaltă Parte in legatură cu măsurile luate in acest seas, cu
conditia ca nest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul
de Fortă Majoră.

CAPITOLUL XV

Administrarea patrimmiului public şi. privat
Art 24. - (1) Delegatul va administra bunurile din domeniul public sau privat al Delegatarului,
componente ale infrastructurii aferente Serviciului, ce i-au Bast concesionate, ca un bun proprietar,
depunând toate diligentele necesare pentru a asigura exploatarea acestora in conditii optime.
(2) Delegatul are drepturi depline de a dobandi, instrăina, greva cu sarcini sau de a dispune in
orice 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.
CAPITOLUL XVI

Indicatori de Perfonnantă

Art. 25. — (1) Delegatul va presta Servidul astfel incăt să asigure indeplinirea Indicatorilor de
Performantă, stabiliti in Regulamentul Serviciului, Anexa nr. I la Contract.
(2) Indicatorii de Performantă stabilesc, printre altele, conditiile pe care trebuie să le indeplinească
Serviciul, avândprintre obiective:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ §1 calitativ;
b) adaptarea permanentă la cerintele Utilizatorikr;
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.
(3) Respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performantă va fi monitorizată de către
Delegatar prin intermediul ADIS, In baza mandatului acordat acesteia prin statutul său. ADIS va
monitoriza inclusiv respectarea Indicatorilor de Performantă at Serviciului in executarea
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contractelor individuale incheiate de I3elegat Cu Operatorii de Salubrizare pentru Deşeurile
provenite de la agenti economici i institutii publice, in scopul realizării a.cestei monitorizări ADIS
avand dreptul de a fi informată de către Delegat, la cerere despre modul de executare a acestor
contracte sau din initiativa Delegatului on de cate on e'ste incheiat sau modificat un astfel de
contract intre Delegat ş i Operatorii de Salubrizare.
(4) ADIS va infonna in prealabil Delegatul asupra intentiei de a verifica respectarea Indicatorilor
de Performantă, pentru a stabili cea mai buna perioadă in vederea efectuării verificării. Aceasta nu
va fi totuşi inteleasă insă cao limitare a drepturilor şi capacitătii Delegatarului/ADIS de a-şi aduce
la indeplinire indatoririle şi in particular dreptul 01.1 de a efectua, din când in când, inspeetii
aleatoare •şi/sau inopinate privind once aspecte legate de Serviciu. În termen de 30 de zile de la
Data Semnării Contractului Părtile von conveni o Procedură de Monitorizaece va constitui Anexa
nr. 5 la prezentul Contract Prevederi le prezentului articol prevalează fată de once prevederi din
Procedura de Monitorizate şi Părtile nu pot deroga prin Procedura de Monitorizare de la regulile
stipulate in prezentul articol.
(5) La sflirşitul fiecărei perioade de monitorizare, ADIS va Intocmi. un "Raport de AnaliZir pa care
îi va transmite Delegatului, in tennen de 15 zile de la incheierea perioadei de monitorizare. Acest
raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, intr-un termer" 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 Deiegat va insemna asumarea realizării măsurilor
de conformare in tennenul stabilit de Delegatar.
(6) Delegatul poate prezenta ADIS un plan propriu de imbunătătire a activitătii pentru a se
conforrna Indicatorilor de Perfomiantă In termen de 15 zile de la primirea Raportului de Analiză.
Planul propriu de Irnbunătătire a actiVitătii va:
a) explica modul in care Delegatul inientionează să-şi imbunătătească activitatea pentru a se
conforma cu nivelul Indicatorului de Performantă respectiv;
b) prevedea o dată pană la care nivelul lndicatorului de Perforrnantrt va ti atins.
(7) Delegatul va tine şi va păstra in bună stare toate inregistrările rezultatelor, evenimcntelor şi
incidentelor, in detaliu, care au legătură sau aunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de
Performantă. Acesta are astfel o obligatie de a arhiva informatiile Cu detalii care nu va depăşi trei
ani.
(8) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie păstrate in format electronic 0
actualizate periodic. Copii in format electronic trebuie fumizate ate ADIS la cerere.
(9) Delegatul nu va fi obligat să indeplinească Indicatorii de Performantă, in măstu-a in care
Delegatul nu poate, in mod rezonabil, fie (î) să respecte tennenele de indeplinire a Indicatorilor de
Performantă in perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să indeplinească Indicatorii de
Performantă, ca consecintă directă a:
a) aparitiei unui Eveniment de Fortă Majoră;

b) nerespectării de care Delegatar/AD1$ a obligatiilor asumate prin prezentul Contract sau
de care Operatorii de Salubrizare a obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu
Delegatul; In ceea cc priveşte nerespeotarea de care vreunul dintre Operatorii de
Salubrizare a obligatiilor asumate prin contractul Incheiat cu Delegatarul, Delegatul este
obligat să inforrneze ADIS despre această nerespectare In termen de cel mult 5 (cinci) zi le
lucraoare In vederea Indeplinirii corecte a rolul ADIS de mediere şi de interfată cu
Delegatarul, precum şi de monitorizare 'a modului In care sunt prestate serviciile de
salubrizare in ansamblu pe raza judetului Bacău, nerespectarea de către Delegat a acestei
obligatii de informare a ADIS duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută
In prezentul alineat;
c) unei Modificări Legislative care obligă Ddegatulsă se conformeze cerintelor şi obligati ilor
legate de Serviciu mai restrictive sau mai oneroase deck, sau suplimentare fată de cerintele
şi obligatiile in vigoare la data semnării prezentului Contract.
(10) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Perfortnantă stabiliti conform
Regulamentului Serviciului va atrage obligatia acestuia de a plăti penalităti In valoare de 0,04%
din valoarea facturata lunar, putănd determina rezilierea Contractului de către Delegatar, in
conforinitate cu prevederile Clauzei 26.1.113) de rnai jos.

CAPITOLUL XVII
Rezilierea Contractului

Art. 26. — Rezilierea
26.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului
26.1.1. Delegatarul sau, individual, oricare dintre unitătile administrativ-teritoriale oe constituie
Delegatarul, va avea dreptul (dar nu şi obligatia) să rezilieze prezentul Contract, in momentul
survenirii oricăruia dintre urinătoarele evenimente („Obligatil hicelleate"):
(a) o Incălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligatiile sale, asurnate in baza
prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra dreptunilor sau
obligati ilor Delegatarului sau asupra capacitătii Delegatarului de a respecta once prevedere
legală in vigoare şi a cărei incălcare nu a fost remediată de către Delegat, hi conformitate cu
Art. 26.1.2;
(b) nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performantă;
(c) renuntarea la sau abandonarea culpabilă a Strviciului, de către Delegat,
(d) sub-delegarea Serviciului sau sub-concesionarea bunutilor Delegatarului aferente acestora,
de către Delegat;

(e))efurnizarea sau ascunderea de informatii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului
sau ADIS, sau impiedicarea Delegatandui sau ADIS de a exercita dreptul de Monitorizare a
executării prezentului Contract, astfel cum este el prevăzut de clauzele contractua- le;
(f) In cazul intârzierii Delegatului cu privire la plata redeventei care se prelungeşte pe o durată
ce determină acumularea de penalititti care depăşesc contravaloarea redeventei anuale;
(g).orice gajare•sau grevare Cu sarcini a unuia sou mai multor Bunuri de Retur.
(b) Prevederile de la aim (a) (b) şi (g) nu se aplica atunci and Delegatarui se află in situatia de
neindepl in ire a obligatiilor sale contractuale şi inregistrează IntArzieri la plata facturilor către
•
Delegat peste tennenul prevăzut la art 18 alin (2) ş i/sau in situatia in care Delegatul a
suspendat sau limitat prestarea serviciului potrivit legii şi drepturilor conferite de prezentul
contract
26.1.i. In cazul in care Delga
—iarul devine indreptătit să rezilieze prezentul Contr'ac
. t in baza
clauzei 26.1.1:
(a) Delegatarul poate trimite Delegatului, in scris, o notificare, mentionfind felul şi Intinderea
respective.i neindeptiniri a obligatiilor ("Notijicare de irtcălcare"). Dacă o astfel de notificare
. este transmisă, Delegatul va fi Indreptătit să remedieze această incălcare.in termen de 90 zile
de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere').
(b) in cazul In care Delegatarul a transmis Notificarea dc incălcare i dacă incălcarea nu este
remediată in Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, In
conformitate cu prevederile literei (‚)a prezentului articol 26.1.2.
(c) Atunci când o Obligatie incălcatil nu poate fi remediată in mod rezonabil in Perioada de
Remediere mentionată, Delegatul va lua toate măsuri le necesare pentru remedierea incălcării
respective In cea mai mare inăsură posibilă In timpul Perioadei de Remediere şi va face
propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei periciade, privind finalizarea
remedierii respectivei
incălcate;
(d) in cazul In care Delegatarul nu acceptă Propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului
sau clack după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligatia
. incălcată, In confonnitate cu aceste propuneri, 'Delegatarul poate, printr-o notificare scristi,
•adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va inceta incepand cu data
•
prevăzută 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 rezilierea priveşte toate unitătile administrativteritoriale ce formează Delegatarul, on vor fi comunicate de către şi către unitatea
administrativ-teritorială care doreşte rezilierea Contractului In acest caz insă ADIS trebuie
să fie informată de toate ac.este comunieări.
26.2. Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului
26.2.1. 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 unitătile
.
administrativ-teritoriale ce constituie Delegatarul, a oricăreia din obligatiile asumate in baza

prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor
Delegatului, in baza prezentului Contract.
26.2.2..În cazul in care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract in baza Art. 262.1, se
va aplica mutatis 7711lialldiS procedura prevăzută la Art. 26.1.1 cu exceptia alin (i)
263. Consecintele rezilierii Contractului asupra bunurilor utilizate de Delegat
26.3.1 La incetarea Contractului, din once cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat *in
derularea Contractului vor fl repartizate după cum urmează:
a) Bunuri le de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit şi I i bore de once sarcini.
b) Bunurile de Preluare vor putea să rev ină Delegatarului, rn m'ăsura in care acesta işi va
exprima intentia de a prelua aceste bunuri, in schimbul plătii, către Delegat, a contravalorii
acestora, stabilita conform art. 4.2 din prezentul Contract.
c) Bunurile Proprii, cu exceptia Bunurilor de preluare, vor rămăne proprietatea Delegatului.
d) Se von avea in vedere regulile stipulate la art. 19 din prezentul Contract In situatia rezilierii
Contractului fată de o singură unitate administrativ-teritorială din componerrta
Delegatarului.

CAPITOLUL XVIII
Riispunderea contractuală

Art. 27. - (1) Nerespectarea dovedită de către Părtile contractante a obligatiilor contractuale
prevăzute In prezentul Contract atrage răspunderea contractuală a Părtii in culpă.
(2) in shatia rezilierii Contractului din vina unei Părti, această Parte va datora despăgubiri
celeilalte Părti, in cuantumul stabilit de Părti, de un expert independent, desemnat de acestea sau
de care instanta judecătorească competentă.
CAP1TOLUL XIX

Art. 28, - in cazul in care 'lute Părti intervine once neintelegere SEIM diferend In legăturii cu, dar
fară a se limita la:
(a) interpretarea oricăruia din termenii prezentului Contract;
(b) indeplinirea oricărui drept siisau obligatie de care oricare dintre Părti, in legătura cu sau

derivand din prezentul Contract;
(c) orice procedură de urmat In vederea indeplinirii scopului şi/sau realizării obieetul ui
Contractului;
(d) incetarea sau modificarea prezentului Contract;
atunci Pănile se vor întalm şi vor incerca rez,olvarea oricărei astfel de neintelegeri pe cale am iabilă,
prin negociere, şi numai in cazul in care solutionarea pe cale arniabilă este imposibilă, atunci
aceasta va fi supusă spre solutionare instantei judecătoreşti competente, potrivit I egi

CAPITOLUL XX
Alte clauze

Art. 29. — Modificarea Contractului
(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre
contractante.
(2) Contractui nu poate fi modificat prin act aditional în sensul introducerii In obieetul acestuia a
unei activitati care nu a făcut obiectul delegArii gestiunii, conform legii.
(3) Modificarea prezentului Contractului este permisa in conditiile prevazute de Legea nr.
100/2016.
Art. 30. - Comunicări:
(1) Once comunicare intre Părti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie
transmisă in scris, la adresele stabilite In prezentul Contract. Once comunicare intre Parti va Ii
transmisă către ADIS la urrnătoarea adresă Calea Alexandru Safran nr.I45 Bacau, iar once
comunicare adresat6 de către ADIS uneia dintre Pirti va fi transmisă şi celeilalte MIL
(2) Once document scris trebuie inregistrat atăt In momentul transmiterii, cat şi in momentul
primirii.
(3) Comunicările dintre MO se pot face şi prin fax sau e-mail, fund considerate a fi făcute sub
conditia confirmării de primire, astfel:
ADIS: adisbacau@yaboo.com, fax: 0234537570
Delegatar:

Denumire UAT

Fax

Email

1

Judetul'Bacău

0234535012

presedinte@csjbacauso

2

Bacău

0234588757

contactprimarie iDprimariabacauso

3

Onesti

0234313911

primarie@onestiso

4

Moinesti

0234365428

comunicareprimarie@rnoinesti.ro

5

Buhusi

0372897995

primariabuhusi@yahoo.com

6

Comanesti

0234374278

contact@primariacomanestiso

7

Darmanesti

0234356546

primaria_darmanesti@yahoo.com

8

Slanic Moldova

0234348829

primaria@primariaslanicmoldovaso

9

Tg. Ocna

0234344115

primaria@tirguocnaso

10

Agas

0234382036

primariaagas@yahoo.com

11

Ardeoani

0234354122

primariaardeoani@yahoo.com

12

.Asau

0234386338

primaria_asau@yahoo.com-

13

Balcani

0234380680

primariabalcani@yahoo.com

14

Barsanesti

0234334106

barsanesti.primaria@gmail.com

15

.Beresti Bistrita

0234216018

contact@primariaberestibistritaso

16

Beresti Tazlau

0234353000

primariab.eresti_tazlau@yahoo.com

17

Berzunti

0234336304

primariaberzunti@yahoo.com

18

Blagesti

0234268030

primaria_blagesti@yahoo.com

19

Bogclanesti

0234336500

secretariat@primariabogdanestibacauso

20

Brusturoasa

0234381170

primariabrusturoasa@yahoo.com

21

Buciumi

0234339929

primariabuciumicontab@yahoo.eom

22

Bu.hoci

0234283254

corbasca@judetbacauso

Nr.
Crt.

23

Cai Lit i

0234338701

primariacaiuti@yahoo.com

24

Casi n

0234331067

primaria_casin@yahoo.com

25

Cleja

0234253222

c1c1eja101@yahoo.com

26

Col onesti

0234287800

comunacolonesti@yahoo.com

27

Corbasca

0234283254

corbasca@judetbacauso

28

Co to lim es ti

0234330216

cons_loc cotofanesti@yahoo.com

29

Damienesti

0234222502

primaria.damienesti@yahoo.com

30

Dealu Mo rii

0234282656

contabil@dealumorii.ro

31

Dollean a

0234352347

pdofteana@yahoo.com

32

Faraoan i

0234254010

primariafaraoani@gmail.com

33

Filipeni

0234285867

prfilipeni@yahoo.com

34

Filipesti

0372252527

clfilip_bacau@yahoo.com

35

Gaiceana

0234283674

gaiceana@yahoo.com

36

Gioseni

0234225233

primariagioseni@yahoo.com

37

Girleni

0234269263

Primaria.garleni@yahoo.eom

38

GITim es Faget

0234385850

p rim ari agf@yahoo.c om

39

G. lavanesti

0234282010

primarie@glavanesti.ro

40

Gura Vail

0234334826

primariaguravaii@yahoo.com

41

Hclegiu

0234333420

primarhelegiu@yahoo.com

42

11 em eius

0234217675

contact@primariahemeius.ro

43

Horgesti

0234226108

primaria comunahorgesti.ro

44

Hum iesti

0234286289

primariahuruiesti@yahoo.com

45

Itcsti

0234228803

primariaitesti@gmail.com

46

lzvoru Berheciului

0234223502

contabilizvoru@yahoo.com

47

Letea Veche

0234213474

primleteaveche@yahoo.com

48

Lipova

0234220610

primarialipovabc@gmail.com

49

Livezi

0234332009

consi1iu11ivezi(E4yahoo.com

50

Luizi Calugara

0234218277

primarialuizicalugara@yahoo.com

51

Magiresti

0234355200

primariamagiresti@yahoo.com

52

Magura

0234212623

primariamagura@yahoo.com

53

Manastirea Casin 0234331624

manastireaeasin@tim.ro

54

Margineni

0234211032

secretariat@primaria-margineni.ro

55

Motoseni

0234284332

primariamotoseni@yahoo.com

56

Neg,ri

0234228001

contact@primarianegri.ro

57

Nicolae Balcescu 0234214071

contact@primaria-nicolae-balcescuso

58

Odobesti

0234224610

odobesti_bc@yahoo.com

59

Oituz

0234337503

con_oituz@compnet.ro

60

Oncesti

0234288622

comunaoncesti@yahoo.com

61

Orbeni

0234255810

consiliullocal_orbeni@yahoo.com

62

Palanca

0234385003

primariapaianca@yahoo.corn

63

Parava

0234252165

primaria_parava@yahoo.com

64

Parincea

0234226516

primaria.parincea@yahoo.com

65

Pargaresti

0234347710

cl_pirgaresti@yahoo.com

66

Pancesti

0234288388

primariapancesti@yahoo.com

67

Pariol

0234384024

primaria_paijol@yahoo.com

68

Plopana

0234220009

primaria a comunaplopanaso

69

Poduri

0234369000

autoritatealocala@yahoo.com

70

Podu Turcului

0234289294

primarie@poduturculuiso
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71

Prajesti

0234222242

primariaprajesti@yahoo.com

72

Racova

0234269501

primaria_comunei_racova@yahoo.com

73

Racaciuni

0234251-586

cl_racaciuni@yahoo.com

74

Rachitoasa

0234287001

primariasachitoasa@yahoo.com

75

Rosiori

0234228501.

primaria@comunarosiori.ro

76

Sanduleni

0234335000

priniariasanduleni@yahoo.com

77

Sascut

023428040.8

primariasascut@yahoo.com

78

Sarata

0234214866

saratagtidetbaeau.ro

79

Saucesti

0234215218

primariasaucesti@gmail.com

80

Scorteni

0234354565

primariascorteni@easynet.ro

81

Secuieni

0234223305

primaria a primariasecuieni.ro.

82

Stanisesti

0234284625

uat_stanisesti@yabooso

83

Solont

0234387780

secretar@comunasolont.ro

84

- Stmgari

0234388734

primaria.strugari@yahoo.com

85

Stefan cei Mare

0234339250

prim_stefan@yahoo,com

- 86

Tani

0234225025

primariatamasi@yahoo.com

87

Targu 17rotus

0234347172

primariatgArotus@yahoo.com

88

Traian

0234221.050

comunatraian@yahoo.com

89

Tatara.sti ,

0234286630

primariatatarasti@yahoo.com

90

1..Jugure,ni

0234227012

priMaria ungureni@yahoo.com

91

Urechesti

0234335591

primatia.urechesti@gmail.com

92

Valea Seaca

0234255420

consiliullocal valeaseaca@Nahoo.com

93

Vultureni

0234285287

primariavultureni@easynetro

94

Zemes

0234383303

consiliullocalzemes@yahoo.com

.
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Delegat: ECO SUD S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Ankara nr. 3, sector 1, Bucuresti,
Telefon fix: (+40) 21 210 04 25/45, Fax: (+40) 21 210 22 92, E-mail: office@ecosuctro
Art. 31. — •Conflietui de interese
Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau indepărta orice situatie care
(1)
are sau poate avea Ca efect compromiterea executării acestui contract in mod obiectiv şi impartial.
Astfel de situalii pot apărea ca rezultat al intereselor economic; afmitătilor politice sau nationale,
legăturilor de familie sau emotionale, or al altorlegături sau interese comune. Oricare ar fi situatia,
aparitia unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, in scris.
(2) Operatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află intr-o situatie
imediat şi ără nici un fel de
care poate da naştere unui conflict de interese. Operatorul va
compensatie din partea Delegatarului, once membru al persbnalului său care se află intr-o astfel
de situatie.
(3) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a verifica daa m5suri le luate de Delegat in conformitate cu
prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va
considera acest lucru ca fund necesar.
(4) Delegatul se va abtine de la once legături şi relatii, comerciale sau de altă natură, care au sau
pot avea ca efect comprorniterea independentei sale sau cea a personalului său. in cazul in care
Delegatul nu poate mentine aceasta independentA, Delegatarul are dreptul de a rezilia contractul,
fără obligatia notifiarii formale a Delegatului şi fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de
a solicita despăgubiri pentru once daune suferite ca unnare a acestei situaţui
Art. 32. — Pastrarea Si evidenta documentelor
(1) Toate documentele justificative ale activităAilor derulate de Delegat in executarea contractului,

inclusiv extrase de cont, facturile in baza arora Delegatul a efectuat cheltuieli, bonuri fiscale, state
de plat şi site documente similare, trebuie păstrate de are Operator pentru o perioadă de minim
3 ani de la incetarea prezentului contract.
(2) Delegatul are obligatia de a permite Delegatarului şi persoanelor autorizate de acesta, precum
şi Cornisiei Europene, Curtii Europene de Conturi şi/sau persoanelor/agentilor desemnati de
acestea, să verifice şi să auditeze aceste documente, inclusiv să obtină copii de pe acestea, In once
moment atat pe durata de executie a contractului at şi ulterior, in tennenul mentionat la al in (1).
(3) in cazul in care Delegatul nu va respecta obligatia de real izare şi păstrare a acestor documente,
Delegatarul este in drept să solicite rezilierea contractului.

Art. 33. — Diverse

33.1. Prevederile prezentului Contract, se completează In mod corespunzător cu toate prevederile
legale i reglementare aplicabile Serviciului.
33.2. Documentele prevăzute la art. 5 de mai sus drept Anexele 3, 4, 5 şi 6 la Contract, vor fi
elaborate şi anexate Contractului "in tertnen de maxim 30 de zile de la data semnării prezentului
Contract.
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Pentru Delegatar, ADIS
Prin Presedint
Sorin Braşo

Delegat,

Prin Director General,

