
CONTRACT DE CONCESIUNE A  UNOR  

ACTIVIT I  AL  SERVICIULUI  DE SALUBRIZARE 
  
  
CAPITOLUL I. P R I  CONTRACTANTE 
  
1) Comuna Livada , jud. Arad cu sediul în localitatea Livada nr. 355 , jude ul Arad , 

telefon/fax 0257381055, cod fiscal  2519542 , reprezentat prin  dl bimbo iosif  – primar al 

comunei  în calitate de concedent , 
şi 
2) …………………………………, cu sediul în ........................, 
str........................................................... jude ul ............................., telefon/fax 
...................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 

......................................................, C.U.I ................................., reprezentat  prin Director 
General Marketing Economic – .........................................., în calitate de  - concesionar  ( 

prestator-operator), 
  
  
au încheiat prezentul contract de concesionare al  activităţii  de colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 
industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori,  în temeiul Hotărârii de aprobare a 
atribuirii contractului, nr. ............... din data de .............................., adoptată de către Consiliul 
Local Livada  . 
   
CAPITOLUL II.  DISPOZI II GENERALE 
  
Sec iunea 1. Defini ii şi interpretare 
  
Art.1 - (1) În prezentul contract urm torii termeni vor fi interpreta i astfel: 
a)     forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă; 
b)    zi – zi calendaristică; 
c)     deşeu menajer - deşeurile provenite din gospodării/ locuinţe; 
d)  deşeu municipal - deşeurile menajere şi similare; 
e)   deşeuri similare - deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt 
comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din 
activităţi forestiere. 
(2) Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod expres altfel. 
  
Sec iunea 2. Anexele contractului 



  
Art. 2 - (1) Din prezentul contract fac parte integrantă următoarele anexe: 
a) Anexa _____   HCL Livada nr. ______/  - Regulamentul serviciului; 
b)Anexa ……. –  HCL Livada nr. ______, privind aprobarea  delegării gestiunii  serviciului de 
salubrizare; 
c) Anexa …….. – HCL Livada nr.______, pentru aprobarea prezentului contract de conceiune ; 
  
(2) Anexele la prezentul contract au aceeaşi valoare contractuală între părţi ca şi dispoziţiile 
cuprinse în contract. 
  
CAPITOLUL III. DISPOZI II SPECIALE 
  
Sec iunea 1. Aria administrativa a contractului de prestari servicii 
  
Art. 3 – Aria de prestare a   activității serviciuiului de salubrizare cuprinde aria teritorială a UAT 
Livada jud. Arad  . 
  
Sec iunea 2. Obiectul contractului 
  
Art. 4 – Obiectul contractului îl constituie  delegarea gestiunii seriviciului  public de salubrizare  
pe raza administrativ-teritorilă a Comunei Livada , CPV: 90511000-2 –Servicii de olectare a 
deșeurilor menajere și CPV :90512000-9-Srvicii de transport de deșeuri menajere, de catre 
operatorul  _________________________________, a urmatoarelor activitati: 
a)   Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără 
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori; 
  
b)  Delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, 
inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura aferentă serviciului. 
  
Sec iunea 3. Durata contractului 
Art. 5 – 
 (1) Durata contractului este de  5 ani, începand cu data…………………… 
(2)  De la  data  implementării și intrării in vigoare a contractului de delegare prin concesiune a 
serviciului de salubrizare, incheiat de catre A.D.I.S.I.G. Arad si operatorul desemnat castigator 
al licitatiei publice, conform prevederilor documentatiei Proiectului POS Mediu – Sistem de 
Management Integrat al Deseurilor solide în judetul Arad contractul de concesiune încheiat 
între Comuna Livada și operatorul desemnat căștigător  va fi reziliat de drept fără a fi necesară 
intervenția  instanței de judecată , iar concesionarul își asumă această posibilitate de reziliere a 
contractului înaintea expirării termenului de 5 ani . 
(3) Prezentul contract mai poate înceta fără a fi nevoie de intervenția instanței și în cazul în care 
prestatorul va efectua activitatea degelată fără a respecta legislatia în vigoare privind salubrizarea 
localităților cît și legislația mediului; în cazul retragerii sau expirării autorizației de funcționare ;  
nu respectă graficul de investiții sau parametrii de eficiență și calitate pe care si i-a asumat ;   



(4) Prezentul contract poate înceta înaintea expirării termenului de 5 ani și în cazul denunțării 
unilaterale de către concesionar , în cazul neachitării de către beneficiar  în termen de 30 de zile 
de la data expirarii termenului de plată a facturii   a contravalorii serviciilor prestate , cu 
obligativitatea repscetării termeului de 15 zile de preaviz.  
(5)  Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
beneficiar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina beneficiarului; 
b) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a 
prestatorlui de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 
c) în cazul falimentului prestatorului; 
 
 
  
Sec iunea 4. Drepturile Prestatorului  
Art. 6 – Prestatorul are următoarele drepturi: 
  
a) încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului aprobat de 
autorităţile administraţiei publice locale; 
b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de prestari servicii; 
c) ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; Tarifele 
se pot indexa la solicitarea justificată a operatorului, nu mai devreme de primul an de la data 
semnării contractului de delegare a gestiuni și numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului local 
Livada. 
d) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual, doar cu 
aprobarea Consiliului local Livada ;  
e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza Comunei Livada , acordată în baza 
hotărârilor Consiliului local Livada ; 
f) de a incasa de la Comuna Livada  sumele convenite prin contract pentru prestaţiile pe care 
opratorul le efectuează în beneficiul întregii comunităţi, precum si taxele speciale de salubrizare 
percepute pentru utilizatorii fără contract de prestari servicii; 
  
Sec iunea 5. Drepturile Beneficiarului 
  
Art. 7 - Beneficiarul are următoarele drepturi: 
a) de a aproba studiile de fezabilitate și programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 
sistemului public aferent serviciului de salubrizare; 
b)de a finanţa sau garanta, în condiţiile legii, investițiile pentru realizarea lucrărilor de 
dezvoltare, modernizare şi extindere a sistemului public aferent serviciului de salubrizare; 
c) de a refuza, în condiţii temeinic motivate și justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau 
modificării preţurilor/tarifelor propuse de operator; 
d)de a să solicita prestatorului informaţii periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului 
prestat; 
e) de a convoca la audieri prestatorul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea 
unor deficienţe apărute în executarea serviciului, precum şi în vederea concilierii diferendelor 
apărute în relaţia cu utilizatorii; 
f)  de a verifica şi controla modul de realizare de către prestator a serviciului efectuat; 



g)de a rezilia contractul, în condiţiile legii și al prezentului contract. 
  

Sec iunea 6. Obliga iile Prestatorului 
  
Art. 8 - Prestatorul are următoarele obligaţii: 
a) să detina avizele, atestatele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării serviciului de 
salubrizare a localitatilor; 
b)să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile serviciului de salubrizare, precum 
și indicatorii de performanţă ai serviciului; 
c) să efectueze serviciul de salubrizare conform prevederilor regulamentului serviciului şi 
caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență; 
d)să servească, pe baze contractuale și în mod nediscriminatoriu, toți utilizatorii din aria 
delegării; 
e) să încheie cu utilizatorii contracte de prestări servicii întocmite conform contractului-cadru 
elaborat de către autoritatea de reglementare competentă; 
f)  să întocmească fișe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru preţurile/tarifele 
propuse spre aprobare în conformitate cu normele de stabilire, ajustare și modificare a 
preţurilor/tarifelor pentru serviciul de salubrizare, aprobate de către autoritatea de reglementare 
competentă; 
g)să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 
h)să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 
operare; 
i)   să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru realizarea lucrărilor de revizii și reparații 
din surse proprii; 
j)  să efectueze lucrările de revizii și reparații planificate la termenele stabilite în cărțile, 
normativele, prescripțiile și specificațiile tehnice aferente utilajelor, echipamentelor și 
instalațiilor exploatate; 
k) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul organelor de control la 
toate datele și documentele, inclusiv contabile, necesare verificării şi evaluării modului de 
organizare și de funcţionare a serviciului de salubrizare, în conformitate prevederile legale în 
vigoare; 
l)   să nu subcontracteze prestarea serviciului, în tot sau în parte, altor operatori; 
m)  să informeze și să notifice, de îndată, beneficiarul despre cauzele sau evenimentele de natură 
să conducă la reducerea activității sau la imposibilitatea realizării serviciului și măsurile ce se 
impun pentru asigurarea continuităţii serviciului; 
n)să asigure continuitatea prestării serviciului în condiţiile stipulate în contract, inclusiv în cazul 
retragerii licenței sau încetării contractului de prestari servicii din alte cauze decât termenul ori 
forţa majoră, până la preluarea acesteia de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile; 
o)să  ridice deșeurile conform graficului de colectare și în condițiile stabilite în caietul de sarcini, 
să pună la dispoziţia generatorilor de deşeuri în mod gratuit recipientele/containerele necesare, 
precum şi, după caz, sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor, cel 
puțin pentru cele 2 tipuri , iar erecipientele/containerele de colectare  vor fi verificate dacă sunt 
etanşe, iar cele deterioate vor fi înlocuite în cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării unei 
deteriorări/sesizării de către utilizatori/autoritatea contractantă. În cazul în care 
recipientele/containerele sunt furate, operatorul este obligat ca înlăuntrul aceluiași termen (5 zile) 
să le înlocuiască cu altele, de aceeaşi capacitate și calitate similară 



p) Operatorul are obligația să  verifice dacă recipientele/containerele de colectare sunt corect 
manevrate pentru a evita orice deteriorare; recipientele/containerele de colectare sunt complet 
golite în timpul operatiunii de descărcare în autogunoiere/autospeciale; iar la finalizarea 
operațiunii de descărcare, recipientele/containerele sunt aduse în locul inițial, pe trotuar langă 
bordura sau, după caz, lânga gardul proprietăților;  
q) Concesionarul preia riscurile exploatării serviciului de salubrizare , inclusiv riscurile privind 
încheiere contratelor cu utilizatorii de pe raza Comunei Livada ( peroane fizice și persoane 
juridice) și încasării tarifelor de la utilizatori .  
r) În situația în care din vina exclusivă a concesionarului acesta nu își îndeplinește obligațiile 
contractuale , concedentul este îndeptățit să aplice penalități de întârziere  în cuantum de 0,02 pe 
zi din valoarea anuală a contractului.  
s) Concesionarul are obligația începerii prestării serviciului în termen de ____ zile de la semnaea 
prezentlui contract.  
ș) Nerespectarea obligațiilor contractale de către una din părți, în mod culpabil, dă dreptul părții 
lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a petinde daune-interese.  
 
 Sec iunea 7. Obliga iile Beneficiarului 
  
Art. 9 - Beneficiarul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure infrastuctura tehnico-edilitara, precum si mijloacele de precolectare necesare  
prestarii serviciului de salubrizare fata de toti utilizatorii; 

b) să aprobe stabilirea, ajustarea și/sau modificarea preţurilor/tarifelor propuse de către 
prestator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Tarifele se pot indexa la 
solicitarea justificată a operatorului, nu mai devreme de primul an de la data semnării 
contractului de delegare a gestiuni și numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului local 
Livada, în condițiile stipulate în caietul de sarcini.   

c) să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de salubrizare; 
d) să sprijine operatorul în vederea autorizării lucrărilor de investiţii și reparații pe domeniul 

public și privat al unității/unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare; 

e) să asigure prestatorului exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare; 
f) să aprobe preţurile/tarifele pentru serviciul public de salubrizare, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 
g) să nu îl tulbure pe prestator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 

prestari servicii; 
h) să mențină echilibrul contractual și să respecte angajamentele asumate faţă de prestator 

prin prezentul contract; 
i) să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 
j) să notifice prestatorul apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 

acestuia; 
k) să încheie, în calitate de utilizator, contracte de prestări servicii cu prestatorul pentru 

subunitatile si sediile secundare ale acstuia; 
l) să instituie taxe speciale pentru utilizatorii care beneficiază de servicii de salubrizare fără 

a avea contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul; 



m) Reprezentanții concedentului  au obligaţia să ţină, la zi, impreuna cu operatorul, evidenţa 
tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii; 

n)   Concedentul   are obligaţia să  deconteze lunar operatorului, direct din bugetul local, 
contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract. 

 

Sec iunea 8. Drepturile i obliga iile utilizatorului  
 
Art. 10 – Utilizatorul are următoarele drepturi:  

a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale, în 
condiţiile contractului de prestare; 
  b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la 
nivelurile stabilite în contract; 
  c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, 
despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea 
obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi 
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 
  d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice 
deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă 
propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii 
serviciului. 
  e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a 
deşeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către 
autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 
  f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau 
autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii 
contractuale; 
  g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, 
autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în 
vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; 
  h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
  i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor municipale; 
  j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate. 

 
Art. 11. – Utilizatorul are următoaerele obligații: 
a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de 

prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale; 
  b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile 
contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale; 
  c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele 
de colectare; 
  d) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a 
elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în 
legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator 
trimestrial, dacă este cazul; 
  e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere; 



  f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în 
cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului; 
  g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din 
gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi 
depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest 
scop; 
  h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi 
de direcţia de sănătate publică teritorială; 
  i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei 
unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 
infrastructurii tehnico-edilitare; 
  j) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de 
colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi 
depusă obligatoriu în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare destinat special în 
acest scop; 
  k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor reciclabile; 
  l) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi 
recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea 
se află pe proprietatea lor; 
  m) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul 
de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare 
fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 
  n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim 
special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea 
pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care 
fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de 
autorităţile de mediu; 
  o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din 
domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau 
curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi 
lubrifianţilor; 
  p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor 
destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul. 
 
 

Sec iunea 9.  Colectarea deşeurilor municipale, m surarea presta iei activit ii de 
colectare a deşeurilor municipale 
Art. 12 
 (1) Colectarea deșeurilor de la utilizatori se va efectua din poartă în poartă conform graficului de 
colectare.  

- (2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoare frecvență: 
-  În anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie a.c.): 

o zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică, școli,  grădiniţe şi creşe; 
o la cel mult 2 zile, din celelalte zone. 



- În anotimpul rece (1 octombrie - 1 aprilie a.c.): 
o la cel mult 3 zile, din toate zonele. 

(3) Colectarea separată a deșeurilor reciclabile se realizează pe o fracție (fracția usctă), care 
contine: hârtie și carton, plastic - metal și sticlă. Frecvențele pentru colectarea deşeurilor 
reciclabile: pentru fracția uscata din zona locuinţelor individuale – 1 dată pe săptămână sau, după 
caz, la 2 săptămâni iar pentru instituții publice o dată la _____ săptămâni . 
 

Sec iunea 10. Indicatorii de performan  
  
Art. 13 
13.1 - Prestarea serviciului public de salubrizare, se va face de către prestator cu respectarea 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Regulamentul serviciului, anexa la prezentul contract. 
13.2 - Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile de calitate şi continuitate ce trebuie 
asigurate şi respectate de către prestator în prestarea serviciului. 
13.3 –  Prestatorul va transmite Beneficiarului, în termenul solicitat de către acesta, informațiile 
necesare evaluării și cuantificării indicatorilor de performanță. 
 
Sec iunea 11. Redeven a  
Art.14 
14.1 Redevența este conform propunerii financiare a operatorului câștigător  în valoare de minim 
_________ lei pe an  și se va achita semestrial până cel târziu la data de 25 a  lunii următoare a 
fiecărui semestru.  
14.2 Plata se va efectual în contul _________________________________________ .  
14.3 Neplata revedenței sau  întăzierea plății acestei obigații va atrage penalități de întârziere în 
cantum de 0.02% pe zi din suma datorată .  
  
Sec iunea 12. Tarifele si modalitati de plata 
  
Art. 15 – Tarifele pentru prestarea serviciului de salubrizare sunt exprimate în  LEI , după cum 
urmează : 
  

a) Tarife pentru populatie: (...........) lei/persoană./lună 
b) Tarife pentru personne juridice : (………….)lei/ mc/lună  

  
Art. 16.  
(1)  Pentru primul an de contract tarifele vor fi cele prevăzute în oferta financiară asumată de 
către operatorul declarat câștigător  
(2) Ajustarea / majorarea tarifelor se poate efectua cu aprobarea prealabilă a Consiliului local 
Livada ,  la solicitarea expresă a concesionarului  în următoarele condiții:  dacă intervine o 
majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de 
disponibilitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive; modificarea 
cantităţilor cu mai mult de 20% ori modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, ca urmare a 
adăugării unui nou element de cost în structura sumelor de disponibilitate /tarifelor; ca urmare a 
modificărilor legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de 
securitate şi sănătate în muncă.  Indexarea se realizează la solicitarea scrisă a operatorului, 
transmisă, regulă,  cu cel puțin 60 de zile înainte de data întrării în vigoare a indexării, pe baza 



fișei de fundamentare prevăzută de Normele metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a 
tarifului serviciului de salubrizare probate prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007, conform 
caietului de sarcinii anexă a prezentului contract.  
(3) Monitorizarea și controlul aplicării tarifelor se va eectua de către reprezentanții Consiliului 
local Livada și reprezentanții ANRSC   
 
Art. 17  

 (1) Prestatorul este obligat să presteze utilizatorilor serviciul de salubrizare numai pe bază de 
preţuri/tarife aprobate conform prevederilor legale aplicabile. 
(2) Încasarea contravalorii serviciilor prestate se face pe baza facturilor emise direct 

beneficiarilor persoane fizice sau persoane juridice , care au încheiat contracte directe cu 
operatorul declarat câștigător al concesionării  .  
(3) Facturarea utilizatorilor cu prețuri/tarife neaprobate sau la un nivel mai mare decât cel 
aprobat constituie venituri/sume încasate necuvenit care se restituie utilizatorilor. 
 
Art. 18.  
18.1 Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective 
determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. 
18.2 Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, 
preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.  
18.3 Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai 
târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt 
obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în 
termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării 
facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, şi data scadenţei se înscriu pe factură. 
18.4 Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de 
întârziere, după cum urmează: 
  a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 
  b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; 
  c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
operatorului. 
18.5 Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite 
prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru 
daunele provocate.  
 

Art. 19  
Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi: 
  a) în numerar la casieria operatorului; 
  b) cu filă CEC; 
  c) cu ordin de plată; 
  d) prin internet; 
  e) alte instrumente de plată convenite de părţi. 
 
Art. 20  



În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre 
următoarele date: 
  a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată; 
  b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale; 
  c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului. 
 
Art. 21 În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră 
achitate facturile în ordine cronologică. 
 
Art. 22 Facturile şi documentele de plată se transmit de operator la adresa ......... . 
 

Sec iunea 13. Garan ia de bun  execu ie a contractului  
 

Art. 23.  
23.1  Concesionarul are obligația constituirii garanției de bună execuție a contractului în cuantum 
de ___________ lei ceea ce  reprezinta _______% din valoarea contractului , fara TVA si se va 
constitui in integralitate, in termen de cel mult 5 zile de la semnarea contractului, prin scrisoare 
de garantie bancara care devine anexa la contractul de concesiune. 
23.2 Contractul de concesiune va incepe sa-si produca efectele numai de la data constituirii 
garantiei de buna executie. 
23.3 In conformitate cu art. 43 alin. 2 din HGR 395 /2016 autoritatea contractanta va restitui 
garantia constituita conform prevederilor de mai sus, dupa incetarea contractului, in cel mult 14 
zile de la indeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv. 
 
Sec iunea 14. Garan ia de participare  

Art. 24  
24.1  Conform art. 45 din HGR nr. 867/2016 garanția de participare este stabilită în valoare de 
____% din valoarea estimată medie anuală a contractului de concesiune . 
24.2. Garanția de participare constituită se va restitui în termen de cel mult 3 zile  lucrătoare de la 
data semnării contractului de concesiune  în conformitate cu  prevederile art. 48 din HGR nr. 
867/2016.   
 
 

Sec iunea 15. R spunderea contractual  
 
 Art. 25  
25.1  Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul 
contract, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale 
celorlalte acte normative în vigoare. 
25.2 Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a 
contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii. 
25.3 Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii. 
25.4 Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi 
comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. 
 

 



Sec iunea 16. For a major   
Art. 26 
 26.1 Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract de prestari servicii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. 
 26.2 -  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile 
producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în 
vederea limitării consecinţelor lui. 
 26.3 - Dacă în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, 
părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre 
ele să pretindă daune-interese. 
26.4 -  Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage 
pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. 
  
Sec iunea 17. Condi ii de redefinire a clauzelor contractuale 
  
Art. 27 - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
Art. 28 – (1) Beneficiarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu 
notificarea prealabilă cu 30 de zile a prestatorului, din motive excepţionale legate de interesul 
naţional sau local, după caz. 
(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, prestatorul are 
dreptul să primească fără întârziere o justa despăgubire. 
(3) În caz de dezacord între beneficiar şi prestator cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi 
stabilită de către instanţa judecătorească competentă, perioadă în care prestatorul isi va respecta 
obligaţiile contractuale. 
Art.29 - Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în 
obiectul acestuia a unei activităţi/serviciu care nu a făcut obiectul aprobarii autoritatilor 
deliberative ale Beneficiarului. 
Art. 30 - Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin 
discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu 
menţinerea echilibrului contractual.  
  
Sec iunea 18. Litigii 
Art. 31  
31.1  Beneficiarul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
31.2 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea şi încetarea contractului de se 
soluţionează de instanţa de contencios administrativ competenta conform legii. 
  
CAPITOLUL IV. DISPOZI II FINALE 
  
Art. 32 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 



Art. 33 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
Art. 34 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de 
comunicare convenite între părţi, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
Art. 35 - Prezentul contract reprezinta vointa conuma a partilor si intră în vigoare la data 
aprobarii de catre autoritatea deliberativa a  ………………………, fiind incheiat azi 
........................................ în ..............exemplare originale. 
Art. 36 - Limba care guvernează contractul este limba română.    
  
  
  
  
  
        Concedent                                                            Concesionar  

          Beneficiar,                                                      Prestator - Operator, 
                     
_______________________                          ___________________________ 
                
                                                                                 Reprezentant legal  
  
          Primar                                                         
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