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CONTRACT NR....................
prestari servicii de salubrizare pentru utilizatori agenţi economici
I PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1.  SC SALUBRITATE 2000 S.A., cu sediul în Municipiul Piteşti, strada Târgul din Vale, nr. 25, judeţul Argeş,
înmatriculată la registrul comerţului cu nr. J03/184/2000, cod unic de înregistrare RO 13031718, cont nr. RO
22BRDE030SV05736000300 deschis la BRD - Piteşti, reprezentată de Romi Ilie BECHEANU, având funcţia de
Director General, numită în continuare Operator sau Prestator
si
S.C.___________________________________________________________________________________cu
sediul
în_________________________str._______________________________ nr. ______ bl.___ sc.__ et. ___ ap. ___judeţ
/sector_________telefon __________________, adresă de e-mail ______________________înmatriculată la Registrul
Comerţului cu nr. ______________ cod unic de înregistrare ________________cont nr.__________________________
deschis
la_________________
reprezentată
de
_____________________________
având
funcţia
de______________________
numită în continuare Utilizator, avănd ca obiect de activitate
__________________________________________________________________________________________________
II DOMENIUL DE APLICARE
Art.2. Contractele de prestare a serviciilor de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, se încheie între operatori indiferent
de forma de proprietate, în baza prevederilor Regulamentului cadru de organizare si functionare a seviciilor publice de
salubrizare, in conformitate cu LEGEA serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 modificata prin Ordonanta de
urgenta nr. 13/2008 si in conformitate cu Contractul de concesiune nr. 086/10.05.2012.
III DISPOZIŢII GENERALE
Art.3. Tariful actual este de:
 62.58 lei/mc-pentru cei care precolecteaza separat deseurile reciclabile si le predau operatorului de
salubritate, respectiv S.C. Salubritate 2000 S.A;
 87.58 lei/mc daca precolectarea nu se face selectiv;
 50.00 lei/mc pentru deseuri biodegradabile;
 93.89 lei/mc pentru deseuri rezultate din constructii si demolari.
Tarifele nu includ TVA si sunt calculate la mc necompactati.
IV OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.4. Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea prestării serviciilor de salubrizare privind precolectarea,
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, precum şi a celor reciclabile, cu excepţia deşeurilor toxice,
periculoase şi a celor cu regim special, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
V DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI
Art.5. Operatorul are următoarele drepturi:
1) Să presteze în exclusivitate serviciul de salubrizare pe zona deservită, conform contractului de concesiune
nr. 086/10.05.2012.
2)Să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate.
3) Să aplice la facturare tarifele în vigoare la cantităţile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale.
4)Să aplice majorări de întârziere în cazul neachitării facturilor la termen.
Art.6. Operatorul are următoarele obligaţii:
1) Să respecte angajamentele asumate prin contractul de prestare a serviciilor de salubrizare.
2) Să informeze autorităţile administraţiei publice locale despre situaţia rău platnicilor şi să stabilească împreună cu
acestea măsuri adecvate.
3) Să respecte prevederile regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de salubrizare.
4) Să doteze utilizatorii prin vânzare, închiriere sau comodat cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi
adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară
pentru intervalul dintre două ridicări consecutive.
5) Să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deseurilor menajere.
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6) Să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe acelea care prezintă defecţiuni sau
neetanşeităţi.
7) Să factureze serviciile prestate în conformitate cu tarifele legal aprobate.
8) Să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora,
în termenul prevăzut de lege.
9) Să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stipulat în contract.
10) Să încarce întreaga cantitate de deşeuri. Încărcarea se va face astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe
posibilitatea împrăştierii pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personal suficient pentru executarea operaţiunilor
specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.
11) Să încarce deşeurile în vehiculele special echipate, direct din recipiente. Este interzis să se răstoarne recipientele în
curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor în vehicule.
12) Personalul care efectuează colectarea să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, precum şi
producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport.
13) Să aşeze după golire, recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi
efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator.
14) Să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare.
15) Să gestioneze eficient deşeurile industriale reciclabile, pe baza principiilor generale, a grupelor de deşeuri prevăzute de
lege, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.
16) Ritmicitatea colectarii difera in functie de sezon si de categoria producatorului de deseuri, colectarea se va
realiza zilnic din zonele aglomerate si de la unitatile mari (cantine, unităţi de alimentaţie publică, piete, spitale,
creşe, etc.).
VI DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI
Art.7. Utilizatorul serviciilor de salubrizare are următoarele drepturi:
1) Să i se presteze serviciile de salubrizare la nivelele stabilite în contract.
2) Să conteste facturile, când constată încălcarea prevederilor contractuale.
3) Să fie informat în timp util despre modul de funcţionare a serviciilor de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu
aceste servicii de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau de operator, după caz.
4) Să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice
locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale.
5) Să fie dotat de operator, prin vanzare sau inchiriere cu recipiente adecvate mijloacelor de încărcare şi transport ale
acestuia.
Art.8. Utilizatorul are următoarele obligaţii :
1) Să încheie contract pentru prestarea de servicii de salubrizare, numai cu operatorul licenţiat şi autorizat să presteze
astfel de activităţi în unitatea teritorială în care se află.
2) Să execute operaţia de precolectare în recipientele procurate contra cost sau închiriere de la operator, în conformitate cu
sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale.
3) Să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează
gunoiul menajer în vederea colectării.
4) Să execute operaţia de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi
protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri.
5) Să nu introducă în recipientele de precolectare a gunoiului menajer, deşeuri din categoria celor periculoase,
toxice sau explozive care provin din procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de
direcţiile sanitar-veterinare sau de autorităţile de mediu.
6) Să execute preselectarea deşeurilor şi să depoziteze fiecare tip de deşeu în recipientele special destinate, acolo
unde au fost create posibilităţi de colectare separată şi să le predea operatorului de salubritate în zilele stabilite de
comun acord.
7) Să nu depoziteze şi să nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a
mediului şi a sănătăţii publice.
8) Să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita proprietăţii şi calea
publică.
9) Să asigure accesul, de la căile publice până la punctul de colectare, autovehiculelor destinate acestui scop,
înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul pe timp de iarnă.
10) Să achite contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate de operator, în termenul prevăzut de
reglementările în vigoare.
11) Să păstreze în condiţii bune recipienţii, iar în cazul în care au fost deterioraţi, furaţi, sau pierduţi să achite operatorului
contravaloarea recipienţilor sau reparaţiilor efectuate.
12) Să anunte,in scris, prestatorul cu 15 zile inainte de perioada de facturare, orice modificare intervenita (
modificarea punctului de lucru, suspendarea temporara a activitatii, incetarea activitatii, etc.).
13) Să respecte Ordinul nr. 119/2014, Art. 39. “ Evacuarea reziduurilor menajere de la locurile de producere
şi colectare la locul de neutralizare se face de preferinţă zilnic, fără a se depăşi următoarele termene maxime:
a)În perioada 1 aprilie-1 octombrie:
- zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe;
- la cel mult două zile, din celelalte zone.
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b) În perioada 1 octombrie-1 aprilie:
- la cel mult 3 zile, din toate zonele.
Vll TARIFE, FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art.9.(1). Operatorii serviciilor de salubrizare vor practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2). Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de
facturare.
Art.10.(1). Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:
a) în numerar la casieria operatorului;
b) cu filă CEC;
c) cu ordin de plată sau prin alte instrumente de plată convenite de părţi.
(2). În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una din următoarele date:
a) data înscrisă în ordinul de plată vizat de bancă, la data creditării contului OPERATORULUI;
b) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.
(3). În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii se consideră achitate facturile în ordine
cronologică, inclusiv majorările aferente.
VIII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.11.(1). Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părţile
răspund conform prevederilor legale.
(2). Părţile contractante pot include şi daune interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub forma
daunelor moratorii sau compensatorii .
(3). Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deseurilor municipale se emite in ultima zi lucratoare a fiecarei luni.
Utilizatorul se obligă să achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de
scadenta de 15 zile de la data emiterii facturii.
(4) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage după sine penalitati de întârziere dupa cum
urmeaza:
- penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite
conform reglementarilor legale in vigoare;
- penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;
- valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitelui si se constitue venit al operatorului.
(5) Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea
termenului prevăzut la alin. 3, operatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile.
(6) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.
(7) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicată acestuia, în scris, în
termen de 5 zile de la data primirii facturii.
(8) Dacă din motive obiective, operatorul nu poate ajunge la timp la adresa utilizatorului, pentru prestarea serviciului,
acesta este obligat să anunţe utilizatorul şi să stabilească de comun acord o altă oră de ridicare.
IX FORTA MAJORA
Art.12. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. Partea care invocă forţa majoră este
obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării
consecinţelor lui.Daca in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza partile au dreptul sa
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna din părţi să pretindă daune interese.
X DURATA CONTRACTULUI
Art.13. Contractul se încheie pe o durată de 8 ani si intră în vigoare începând cu..................................

XI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.14. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
a) prin acordul scris al ambelor părţi, inclusiv pentru situaţia în care utilizatorul închide activitatea;
b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către operator, dacă utilizatorul îşi încalcă vreuna din obligaţiile sale.
XIl LITIGII
Art.15. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea
acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
Art.16. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti
competente.
XIII ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ
Art.17. Prezentul contract are la bază următoarele acte normative de referinţă:
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a) Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
b) Contractul de concesiune nr. 086/10.05.2012
c) Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localitatilor cu modificările şi completările
ulterioare;
d) Legea nr. 211/ 15.11.2011 privind regimul deseurilor
e) Hotararea guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificată şi completată de HG
210/2007 si HG 1292/2010
f) Hotararea guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor
g) Hotararea guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificată
de Hotărârea nr. 1872/21.12.2006, H.G. 267/2011
h) Hotararea guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase, modificată şi completată prin HG nr. 210/28.02.2007
i) Legea nr. 677/21.11.2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, Legea 102/2005 si O.U.G nr.36/2007
j) Ordin nr. 536/1997 privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al
populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
XIV ALTE CLAUZE
Art.18.(1) In situatia in care fractia reciclabila nu este predata operatorului, se va instiinta agentul economic de facturarea
pe tariful de 87.58 lei/mc.
(2). Punct de lucru ……………………………………………………………………………………………………...
XV DISPOZIŢII FINALE
Art.19.(1). Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional, cu acordul părţilor.
(2). În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în
vigoare ale Codului Civil.
Prezentul contract a fost încheiat în ........... exemplare şi intră în vigoare la data semnării lui.
Anexa nr. 1
Nr.
Denumire serviciu
UM
Cantitate
Tarif
Crt.
1.
Deseuri
municipale
in Mc
amestec
2
Deseuri municipale
Mc
precolectate selectiv
3.
Deseuri biodegradabile
Mc
4.
Deseuri
rezultate
din Mc
constructii si demolari
5.
Chirie europubelă
Buc.
PRETURILE NU INCLUD T.V.A.
Anexa nr. 2
Perioada
Zilele din săptămână în care va avea loc colectarea
Intervalul orar
1 octombrie –
Deşeuri reciclabile
Deşeuri municipale
1 aprilie

1 aprilie – 1
octombrie
Anexa nr. 3 – Tarife închiriere containere
Capacitate

1.1

4

10

12

14

20

25

container în mc
Tarife închiriere
PRETURILE NU INCLUD T.V.A.
OPERATOR

UTILIZATOR

SC SALUBRITATE 2000 SA
DIRECTOR GENERAL
Romi Ilie BECHEANU
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