
ROMÂNIA 
.JUT)EŢUL GALAŢI 

MUNICIPfUL TECIJCI 
CONS]IJUL LOCAL 

HOTĂRRE NR.___ 
DIN 4QO3.2Ol7 

Privind aprobarea contractului provizoriu de prestări servieii publice de salubrizare a 
UAT Municipiul Tecuci , încheiat cu SC ECOGROUP TEC SRL. 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :9348/PJ/08 .03 .20 1 7 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  extraordinară, în data de 
10.03.2017, orele 16,00; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr9349/PJ/08.03 . .20 1 7; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic Contencios Administrativ Calitate si Arhivă  

înregistrat sub nr.9350/PJ/08.03.2017; 
- raportul/rapoartele de avizare aIIale comisiei /comisiilor de specialitate nr./ 7 #9; 

- adresa nr.633/08.03..2017 emis ă  de către Societatea Ecogroup Tec SRL Tecuci; 
- HCL nr. 1 18/2013 de aprobare a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare; 
În baza prevederilor: 

- art.28 alin 2 din Legea nr.5 1/2006 republicat ă  cu modificările si completările ulterioare; 
- art.36 alin 5 lit. a) i alin 6 lit.a, pct. 1 4 şi alin 9 din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia 

publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
In baza art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;, 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Se aprobă  contractul provizoriu de prestari servicii pub 1 ice de salubrizare a UAT 

Municipiul Tecuci, încheiat cu SC Ecogroup TEc SRL, pe o perioada de 3 luni, pân ă  la fînalizarea 
procedurii de reorganizare a societ ăţii, conform Anexei care face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art2.( 1) Se aprob ă  pretul contractului, la valoarea de 200.000 leillun ă, valoare fără  TVA. 
(2) In cazul în care într-o lun ă , valoarea serviciilor prestate dep ă ete cuantumul prev ăzut la 

alin 1, prestatorului i se va achita contravaloarea serviciilor prestate confirmate de c ătre utilizator. 
Art.3 Se împuternicete Primarul Municipiului Tecuci - C ătălin Constantin Hurdubae de a 

semna din partea UAT Municipiul Tecuci, contractul de prest ări servicii anexă  la prezenta. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija Societ ăţii Ecogroup Tec, a Direc ţiei 

Economice si a Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul UAT Municipiul Tecuci. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului UAT 

Municipiul Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 CONTRASEMNERAZĂ  
Bulhac onst tin 	 Secretar 

Jr. Valeri he 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.9349 
DIN 08.03.2017 

Privind: aprobarea contractului provizoriu de prest ări servieii publice de 
salubrizare a 
UAT Municipiul Tecuci , închciat cu SC ECOGROUP TEC 

Societatea ,,Ecogroup Tec SRL Tecuci , prin HCL rir, 1 1 8/20 i 3, i s-a delegat gestiunea 
unor activit ăţi ce fac parte din serviciul public de salubritate al Municipiului Tecuci. 

În baza acestei hot ărâri a consiliului local Societatea Ecogroup Tec SRL Tecuci,a 
prestat activit ăţile de precolectare, colectare, transport deeuri municipale de pe toate c ăile 
publice - trotuare amenajate pe raza municipiului Tecuci. 

La nivelul municipiului nostru, prin hot ărâri ale consiliului local Tecuci a fost instituit ă  
taxa de habitat cu destina ţie de salubritate care de încaseaz ă  de către UAT Municipiul Tecuci. 

Având în vedere aceste aspecte consider ăm că  este necesară  promovarea unui contract 
de prestări servicii provizoriu, pe o perioad ă  de 3 luni până  la finalizarea procedurii de 
reorganizare a societ ăţii Ecogroup Tec SRL Tecuci. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Serviciul Juridic Contencios Administrativ Calitate si Arhivă  

RAPORT DE SPECIALITATE NR.9350 
DIN 08.03. 2017 

Privind: aprobarea contractului provizoriu de prest ări servieii publice de salubrizare a 
UAT Municipiul Tecuci , încheiat cu SC ECOGROUP TEC SRL 

Prin HCL nr.1 18/2013 s-a aprobat delegarea gestiunii pentru o serie de activit ăţi din 
cadrul serviciului publicde salubritate al Municipiului Tecuci c ătre Societatea Ecogroup Tec 
SRL Tecuci. 

Art.28 alin 2 din Legea nr.5112006 republicată  cu modificările si completările 
ulterioare, prevede: Gestiunea direct ă  se realizează  prin intermediul unor operatori de drept 
public sau privat, astfel cum sunt defini ţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), far ă  aplicarea 
prevederilor Leii nr. 98/20 1 6 privind achizi ţiile publice, Legii nr. 99/20 1 6 privind achiziţiile 
sectoriale şi Legii nr. 1 00/20 1 6 privind concesiunile de lucr ări şi concesiunile de servicii, care 
potfi: 

a) servicii publice de interes local sau jude ţean, specializate, cu personalitate juridic ă , 
îniiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor jude ţene, după  caz, prin 
hotărâri ale autorit ăţilor deliberative ale unit ăţilor administrativ - teritoriale respective; 

b) societăţi reglementate de Leea nr. 3 1/1 990, republicat ă, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu capital social integral al unit ăţilor administrativ - teritoriale, 
înfiinţate de autorit ăţile deliberative ale unit ăţilor administrativ - teritoriale respective. 

Art.36 alin 5 lit.a) din Legea nr.215/2001 republicat ă  în 2007 cu modificările si 
completările ulterioare, prevede c ă:,,în exercitarea atribu ţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), 
consiliul local: hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate public ă  a comunei, oraşului sau municipiului, după  caz, precum şi a serviciilor 
publice de interes local, în condi ţiile legii, iar art.3 6 alin 6 lit.a pct 14 din ace1ai act normatov 
prevede că: ,, consiliul local asigură  serviciul public de salubritate. 

Având în vedere cele expuse mai sus, consider ăm că  proiectul de hotărâre îndeplineşte 
condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului 
local, în forma iniţială . 

Consil• r ri c 
Nicoleta 	Butnaru 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIULTECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr /8 
Din 1406.2013 

.Privind: încheierea contractului de deIeare a estiuniia unor activit ăti din cadrul serviciului 
de salubrizare a Municipiului Tecuci pentru Societatea ECOGROUP TEC SRL Tecuci 

Jniţiator:Prirnarul Municipiului Tecuci —ec Daniel Gerhardt Ţuchel.; 
N urnăr de înregistrare şi data depunerii proiectului de hot ărâre: nr. 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit de îndată  în şedinţa în data de 

14.06.2013; 
Având în vedere expunerea de rnotive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 
Având în vedere raporu1 de specialitate întocrnit de Compartimentull Monitorizare Servicii 

Publice înregistrat sub 
Având în vedee raportui de avizare întocmit de cornisiile de specialitate nr..2_; 
Av.ând în vedere prevederi1.e Legii nr.51»2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţ i 

publice,republicată, cu modificăriie ş i comp.letările u1.terioare, art.8- ain.(1), alin(2) Iit. cl),h),i)-, 
art.23 -alin.(1),(2),(3),lit.b),(4)-, art.25 alin.2, . art.30- alin.(1),(3),(4), lit. b,(5),(7),(13),(14)-, 
art.31 1 a1i.n.(1), Iit(b)-; • 

Având în vedere prevederi1.e Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
iocalităţilor , art. 11 -alin( 1. ),(2)-, art. l 2-alin.( l ),lit.b),alin(2)-; 

Având în vedere regulamentul serviciului public de salubrizare a municipiului Tecuci 
aprobatprin H.C.L. nr. 101! 13.08.2010; 	. 

Având în vedere prevederile HCL nr.10l/30.O5.2013; 	 . 	. 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) lit.a,cI, ş i alin.6, lit.a din Legea nr.215/2001 

privind administraţia.publica Iocala, republicată  în 2007; 
În baza art.45 a1in.1 şî art.l 15, alin.1, lît ,,bdin Legea nr.215/2001 privind administra ţia 

publica Iocala, repub1.icat ă  în 2007. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 Stab 	estunii_egteca.forn ă deestiue a 
cadrul serviciu1.ui de salubrizare din municipiul Tecuci: 

- precolectarea colectareâ şi tras ortul d . 	nuùzipa  e 
- ţ,i 	it1 	1i1 	rnnr 	 ttirire. 

- UL 
	 a acestora pe 

timp de polei. sau îngheţ . 
Art.2 

rnenţionate Ia art. 1 din prezentahotn 
de utilităţi publice, modificată î comp1etat_pQ.G 



J 

I
- 	• 13/26.02.2008, ş t ţii 	. 	 ci,cu sediu! social în rnunicipiul Tecuci, 

str. 1 DECEMBRIE 1918, NR.146A,; înmatriculat ă  la Oficiul Registrului Comer ţului Galaţi Cu 

J1 7/381/29.03.2013, CUI :31433969, înfiiri ţată  prin reorganizarea pe ca!e adrninistrativ ă  a Serviciului 
]ub1ic ECOTEC Teci şi care a avut în adrninistrare ş i ep1oataie bunuti afeiente serviiului de 
salubâre aI rnunicipiului Tecuci.. 	 - 

Art.3 Regularnentul serviciului public de salubrizare aprobat prin HCL nr.1O1!13.08.2010 
? 	onstituie anexa nr.1 Ja contractul de delegare a gestiunii. 	: 	 - 

Art 4 	j2k 	 izaie din 

prezen a otarae. 
aprob ă  Coritractul de delegare a gestiunii a activit ăţ ilor s ecifice dincadrul 

civiciutui de sa1ubrizae mentionaîe.. ţ. înfoirna pievăzută  în ana nr 3Janrezeita hotai 
Art.6. Tarifele pentru pretarea activit ăţilor menţionate Ja art. 1 sunt cele aprobate prin FICL 

r101 /30.05.2013. Tarifele pot.fi ajustate/ majorate cu aprobarea Consiliului Local Tecuci. 
Art.7. Prezenta hot ărâre intră  în vigoare la data aprob ării acesteia, 
Art.8 Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

cuci. 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR, 

Narciza Mitrut 
f 	f. u -. 



Anexa la HCL nr. 	/_03.2017 

CONTRACT 
de prestari servicii pentru activit ăţi din cadrul serviciul pubilic de salubrizare a UAT 

Municipiul Tecuci 

Nr. / 	2017 
CAP. 1 

Părţile contractante 
ART. 1 SOCIETATEA ,,ECOGROUP TEC SRL,cu sediul în Tecuci , strada 1 

DECEMBRIE 1918, NR.146A, CUI :31433969; J17/381/29.03.2013, reprezentat ă  de 
Administrator/director general Stanciu Drago, în calitate de operator/prestator, pe de o parte, 
ş 1 

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci str. 1 Decembrie 1918, nr.66, 
reprezentată  de către Primar - C ătălin Constantin Hurdubae, Director Economic - ec Ţăpoi 
Nicoleta si consilier juridic - Butnaru Nicoleta,în calitate de utilizator, au convenit s ă  încheie 
prezentul contract de prestări de servicii de precolectare, colectare, transport şi depozitare al 
deşeurilor municipale, măturatul, spălatul, stropirea si întreţinerea căilor publice, curăţirea si 
transportul zăpezii de pe căile publice, cu respectarea următoarelor clauze: 

CAP. 11 
Obiectul contractului 

ART. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activit ăţilor de 
precolectare, colectare, transport şi depozitare al de şeurilor municipale, măturatul, spălatul, 
stropirea si întreţinerea trotuarelor pietonale , cur ăţirea si transportul zăpezii de pe trotuarele 
pietonale, 

ART. 3. Operatorul va presta activitatea de ridicare a de şeurilor municipale din UAT 
Tecuci judetul Galaţi. 

ART. 4. Prezentul contract s-a încheiat pentru toate c ăile publice - trotuare amenajate 
pe teritoriul administrativ al UAT Municipiul Tecuci. 

ART. 5. (1) Contractul de prestare a activit ăţii de salubritate se încheie între utilizator si 
prestator pe o perioadă  de 3 luni, până  la finnalizarea procedurii de reorganizare a societ ăţii 
Ecogroup Tec SRL Tecuci. 

2) Contractul poate înceta înurm ătoarele cazuri: 
- prin acordul scris al părţilor, 
- prin denunţare unilaterală  de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, dup ă  achitarea la zi a 
tuturor debitelor datorate c ătre operator, 
- prin denunţare unilaterală  de către operator, în cazul neachit ării contravalorii serviciilor 
prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expir ării termenului de plată  a facturii, 
cu respectarea prevederilor Legii nr. 5 1 /2006 a serviciilor comunitare de utiiitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare si a Legii serviciului public de salubrizare a localit ătilor 



nr. 10112006. cu completarile si modificarile ulterioare; 
- prin reziliere; 
- în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciar ă  şilsau faliment al operatorului. 

(3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat 
utiiizatorului şi se poate pune în aplicare dup ă  1 5 zile lucrătoare de la data priinirii acestuia de 
către utilizator. 

ART. 6. Standardele, normativele şi gradul de continuitate a serviciului, valabiie la 
data semnării contractului, sunt cele din legislatia serviciului de salubrizare, valabile la data 
incheierii contractului. 

CAP.III 
Drepturiile şi obligaţiiile operatorului 

ART. 7. Operatorul are următoarele drepturi: 
a) să  încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate,conform situatiilor de 
lucrari; 
- să  aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obliga ţiilor 
bugetare, în cazul neachit ării facturilor la termen; 
- să  asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prest ări de servicii; 
- să  iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activit ăţii de colectare a 
deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza 
normelor legale, prin acte adi ţionale; 
- să  solicite recuperarea debitelor în instan ţă . 

ART. 8 Operatorul are următoarele obligaţii: 
- să  asigure prestarea activit ăţilor ce fac obiectul prezentului contract, conform prevedierilor 
contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescrip ţiilor, normelor 
şi normativelor tehnice în vigoare; 
- să  respecte prevederile reglement ărilor emise de autorit ăţile de reglementare şi UAT 
MUNICIPIUL TECUCI 
- să  respecte indicatorii de performanţă  stabiliţi în regulamentul serviciului de salubrizare, s ă  
îmbunătăţească  în mod continuu calitatea serviciilor prestate, pentru activit ăţile respective; 
- să  înregistreze toate reclama ţiile şi sesizările utilizatorului şi să  ia măsurile care se impun în 
vederea rezolv ării acestora, în termen de maximum 30 de zile; 
- să  actualizeze împreună  cu UAT MUNICIPIUL TECUCI. eviden ţa tuturor utilizatorilor cu şi 

- 	fără  contracte de prest ări de servicii, în vederea decont ării prestaţiei direct din bugetul local pe 
baza taxelor locale instituite în acest sens; 
- să  presteze activitat ăţile ce fac obiectul prezentului contract pe toat ă  raza unităţii 
Administrativ-teritoriale; 
- să  asigure continuitatea serviciului, cu excep ţia cazurilor de for ţă  majoră, aşa cum sunt 
acestea definite prin lege; 
- să  colecteze de şeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul de şeurilor 
menajere; 
- să  ridice de şeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite; 
- să  încarce întreaga cantitate de de şeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate in saci lâng ă  
containerele de colectare, şi să  lase în stare de cur ăţenie spaţiul destinat depozitării; 
- în cazul în care înllângă  containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construc ţii, 
acestea vor fi colectate separat, dup ă  caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi 



despre suma suplimentară  ce va fi facturată  pentru colectarea acelor de şeuri; 
- să  aşeze după  golire recipientele în pozi ţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate 
operaţiunile vor fi efectuate astfel încât s ă  se evite producerea zgomotului şi a altor 
inconveniente pentru utilizator; 
- să  aducă  la cuno ştinţa utilizatorilor modific ările de tarif şi alte informaţii necesare, după  
aprobarea acestora de c ătre consiliul local. 

cAp. iv 
Drepturile şi obligaţiile utilizatorului 

ART. 9.Utilizatorul are următoarele drepturi: 
- accesibilitate egal ă  şi nediscriminatorie la serviciul public, în condi ţii contractuale, în 
condiţiile contractului de prestare; 
- să  i se presteze activitatea de colectare a de şeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile 
stabilite în contract; 
- să  sesizeze operatorului şi altor organe competente orice deficienţe constatate în sfera 
activităţii de colectare a de şeurilor municipale şi să  facă  propuneri vizând înlăturarea acestora, 
- îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului. 
- să  solicite, să  primească  şi să  utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a de şeurilor 
municipale, despre deciziile luate în leg ătură  cu acest serviciu de către A.N.R.S.C. sau 
operator, după  caz; 
- să  primească  răspuns în maximum 30 de zile la sesiz ările adresate operatorului sau UAT 
Municipiul Tecuci cu privire la neîndeplinirea unor condi ţii contractuale; 
- să  se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asocia ţii reprezentative, 
Municipiului Tecuci ori instan ţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau repar ării unui 
prejudiciu direct ori indirect; 
- să  conteste facturile când constat ă  încălcarea prevederilor contractuale; 
- să  benefîcieze, inclusiv la cererea sa, de tarif dliferen ţiat, stimulativ pentru colectarea 
selectivă  a deşeurilor municipale; 
- să  renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate. 

ART. 10. Utilizatorul are urm ătoarele obligaţii: 
- să  respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de 
prestare a activităţii de co! ectare a de şeurilor municipale; 
- să  achite în termenele stabilite obliga ţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului 
de prestare a activit ăţii de colectare a de şeurilor municipale si a prevederilor legale; 
- să  nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a de şeurilor la punctele de 
colectare; 
- să  comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucr ătoare, orice modifîcare a 
elementelor care au stat Ja baza întocmirii contractului şi să  încheie acte adi ţionale în legătură  
cu acestea, modifîcarea num ărului de persoane se comunică  de către utilizator trimestrial, dac ă  
este cazul; 
- să  asigure preselectarea pe categorii a de şeuri reciclabile, rezultate din gospod ăriile proprii 
sau din activităţile lucrative pe care le desfa şoară, precum şi depozitarea acestora în containere; 
- să  accepte întreruperea temporar ă  a prestării serviciului pentru!ca urmare a execu ţiei unor 
lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii 
tehnico-edilitare; 



- să  execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de 
colectarel în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu UAT Tecuci şi 
stabilite prin contract. Frac ţiunea umedă  a deşeurilor va fi depus ă  obligatoriu în saci de plastic 
şi apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop; 
- să  execute opera ţiunea de precolectare în conditii de maximă  siguranţă  din punctul de vedere 
al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât s ă  nu producă  poluare fonică, miros 
neplăcut şi răspândirea de de şeuri; 
- să  nu introducă  în recipientele de precolectare de şeuri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), anima1iere, provenite din construc ţii, din toaletarea pomilor 
sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrij iri medicale care fac obiectul 
unor tratamente speciale autorizate de direc ţiile sanitare veterinare sau de autorit ăţile de mediu; 
- să  asigure accesul de la c ăile publice până  la punctul de colectare al autovehiculelor destinate 
acestui scop, înl ătuturând gheaţa, zăpada şi poleiul. 

CAP.V 
Colectarea deşeurilor municipale, inăsurarea presta ţiei activităţii de colectare ade şeurilor 

municipale 
ART. 1 1 .Colectarea de şeurilor municipale se va face conform graficului stabilit de 

către prestator., de la locuintele utilizatorilor, si puncte gospodăreti amenajate pe teritoriul 
administrative al Municipiului Tecuci. 

CAP.V1 
Tarife, facturare ş i modalităţi de plată  

ART. 12. (1) Operatorul va practica tarifele aprobate de Consiliul Local Tecuci, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 

(2) Stabilirea, ajustarea ori modiflcarea tarifelor se va face potrivit prevederiior legale. 
Tariful practicat pentru precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea de şeurilor 
municipale la încheierea contractului este cel stabilit de c ătre Consiliul Local prin hot ărâre. 

ART. 13. (1) Plata se va face lunar, in contul operatorului, în baza facturii de plat ă  si a 
situaţiilor de lucrări con±irmate de c ătre reprezentantul UAT Municipiul Tecuci - Serviciul 
Monitorizare Servicii Publice. 

ART. 14. (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a de şeurilor municipale se 
emite cel mai târziu până  la data de 1 5 a lunii următoare celei în care presta ţia a fost efectuată. 
Utilizatorul, este obligat să  achite factura reprezentând contravaloarea serviciului de care a 
beneficiat, în termenul de scaden ţă  de 1 5 zile de la data primirii facturii sau de la data pred ării 
facturii, în cazul în care este transmis ă  prin delegat, data scadenţei înscriindu-se pe factur ă . 

(2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scaden ţei atrage penalit ăţi de 
întârziere, după  cum urmează : 
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obliga ţiilor 
bugetare, stabilite conform reglement ărilor legale în vigoare, respectiv 0,03% pentru fiecare zi 
de întârziere; 
b)penalităţile se datoreaz ă  începând cu prima zi după  data scadenţei; 
c)valoarea total ă  a penalităţilor nu poate dep ăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
operatorului. 

ART. 1 5. Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urm ătoarele 
modalităţi: 
a)alte instrumente de plat ă  convenite de p ărţi, 



b) cu ordin de plata in contul operatorului 
ART. 1 6.în funcţie de modalitatea de plat ă, aceasta se consideră  efectuată, după  caz, la 

una dintre următoarele date: 
- data certificat ă  de operator pentru celelalte instrumente de plat ă  legale; 
- data înscrisă  pe ordinul de planta in contul operatorului. 

ART. 17. In cazul în care pe documentul de plat ă  nu se menţionează  obiectul plăţii, se 
consideră  achitate facturile în ordine cronologic ă . 

ART. 18. Facturile şi documentele de plată  se transmit de operator la adresa de mai sus 
a utilizatorului. 

CAP. V11 
Răspunderea contractuală  

ART. 19. (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obliga ţiilor contractuale 
prevăzute în prezentul contract, p ărţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. 
(2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea total ă  sau parţială  a 
contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii. 
(3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea pl ăţii. 
(4) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a pl ăti o factură  emisă  de operator va fi 
comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. 

CAP. VH1 
Forţa majoră  

ART. 20. (1) Niciuna dintre părţile contractante nu r ăspunde de neexecutarea la termen 
sau de executarea în mod necorespunz ător, total ori partial, a oric ărei obligaţii care îi revine în 
baza prezentului contract, dac ă  neexecutarea sau executarea necorespunz ătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzat ă  de forţa majoră . 
(2) Partea care invoc ă  forţa majoră  este obligată  să  notifice în termen de 48 ore celeilalte p ărţi 
producerea evenimentului şi să  ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia. 
(3) Dacă  în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu înceteaz ă, părţile au 
dreptul să  notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, far ă  ca vreuna dintre p ărţi să  
pretindă  daune-interese. 

CAP. IX Litigii 

ART. 2 1. Părţile convin ca toate neîn ţelegerile privind validitatea prezentului contract 
sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia s ă  fie rezolvate pe cale 
amiabilă  de reprezentan ţii lor. 

ART. 22. ln cazul în care nu este posibil ă  rezolvarea litigiilor pe cale amiabil ă, părţile 
se pot adresa instanţelor judecătoreşti române competente. 

CAP. X 
Alte clause 

ART. 23. Nu sunt, dar daca sunt, acestea nu vor avea prevederi contrare sau care s ă  
modifice sensul dispozi ţiiior regulamentului serviciului de salubrizare sau ale prezentului 



contract. 
ART. 24.(Clauzele introduse vor f stabilite de comun acord între cele dou ă  părţi). 

CAP.XI 
Dispoziţil finale 

ART. 25. ln toate problemele care nu sunt prev ăzute în prezentul contract p ărţile se 
supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi ale altor acte normative 
incidente. 

ART. 26. Prezentul contract se poate modica numai cu acordul p ărţilor, prin acte 
adiţionale. 

ART. 27. Prezentul eontract a fost încheiat în dou ă  exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, şi intră  învigoare la data de ............................. 
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