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Privind: darea în administrare a unor activit ăti din cadrul serviciului public de salubrizare a
MunicipiuluiTecuci, de aprobare a caietului de sarcini si a contractului de de1eare a
estiunii prin gestigne direct ă
Iniţiator:Primarul Municipiului Tecucî —Catalin Constantin Hurdubae•
.
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre:
C nsi1iiL Local aI Munici iului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit
în data de

/2

în

şedinţă

Având expunereade motive a ini ţiatorului, înrgistrat ă sub nri2- raportul
d . specialitate
întocmit
de
Serviciul
M itorizare
Servicii
Publice
nr.
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr._1,4,5.
.
- adresa A.N.R. S. C. nr. 424067 din 16.12.2016;
- regulamentul serviciului public de salubrizare aprobat prin HCL nr.10ll13.O.2O10;
- autorizaţia de mediu 06 din 12.01.2015 pentru soc. Rampa Rates SRL Tecuci
art.8 alin 3 lit.i), art. 22, alin ,art. 23,alin 1, lit.a),art.28, alin2) lit.b), alin. 2, alin.6, dîri Legea
nr.51/2006 a serviciior de utilit ăţi publice, republicată2ol6;
art.2.2 art.2.3 din Ordinul ANRSC nr.1l1/2007 privind aprobarea caietului - cadru de sarcini aI
serviciului de salubrizare;
- art. 36 alin 2 lit.c) si alin 5 lit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

___ .

si

-,

În baza prevederilor:
- art.45 alin.3 şi art.1 15, alin.1, lit ,,bdin Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica
locala, republicat ă în 2007.
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1 Se aprobă darea în administrare a unor activit ăţi din cadrul serviciului public de
salubrizare c ătre soc. Rampa Rates SRL Tecuci
Art.2 Se aprob ă gestiunea directă ca form ă de gestiune a urm ătoarelor activit ăţilor din
cadrul serviciului de salubrizare din municipiul Tecuci:
- sortarea de şeurilor municipale,
- valorificarea de şeuriloi• municipale,
- depozitarea de şeurilor rnunicipale.
- înfiinţarea depozitelor de de şeuri menajere şi administrarea acestora;

Art.3 Se aprob ă delegarea gestiunii activit ăţilor specifice din cadrul serviciului de salubrizare
menţionate la art.2 din prezenta hot ărâre, prin atribuire direct ă în temeiul art.28, alin2. lit b) din Legea
nr. 51/2006 , privind serviciile comunitare de utilit ăţi publice,republicata în 2016, societ ăţii
„SOCIETATEA RAMPA RATEŞ" SRL,cu sediul în Tecuci ,str. 1 DECEMBRIE 1918, NR.146 C
înmatriculat ă la Oficiul Registrului Comerţului Galaţi J17/382/29.03.2013, CUI :31434042;
Art.4. Se aprob ă Caietul de sarcini a unor activit ăţi aferente serviciului de salubrizare din
municipiul Tecuci prevăzute la art.2 din prezenta hot ărâre. Caietul de sarcini este ata şat în Anexa 1
la prezenta hot ărâre.
Art.5. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii a activit ăţilor specifice din cadrul
serviciului de salubrizare men ţionate la art.2 în forma prev ăzută în anexa nr.2 la prezenta hot ărâre.
Art.6. Durata contractului de delegare este de 5 (cinci).ani.
Art. 7. Redeventa este de 5 1 00.lei/lun ă.
Art.8. Se inputerniceste Primarul Municipiului Tecuci de a semna contractul prev ăzut la art. 5.
Art.9. Tarifele pentru prestarea activit ăţilor menţionate la art.2 sunt cele aprobate prin HCL
nr.10 /10.02.2014. Tarifele pot fi ajustate/ majorate cu aprobarea Consiliului Local Tecuci.
Art.10. Soc Rampa Rate ş SRL Tecuci va r ăspunde in solidar cu U.A.T. Municipiul Tecui si
operatorul . local de salubritate de realizarea obiectivului anual de diminuare a cantit ăţilor de
deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi încredinţate spre eliminare final ă conform OUG 196/
2005, art.9,alin(1), lit.p).
Art.11. S.C. Rampa Rate ş SRL Tecuci va respecta programul de conformare în vederea
închiderii Rampei Rate ş stabilit cu Agen ţia pentru Protec ţia Mediului Galaţi.
Art.12. Prezenta hot ărâre intră în vigoare la data aprob ării acesteia.
Art.13. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului municipiului
Tecuci.

PREŞ`EDINTE DE ŞEDIN ŢĂ
PINTILIE DĂNUT
-

~,ej •'
%I

~ ,~

~~~,~.

~/~

_~
t

`

JR. FOTACHE VALERICA

.\ '.. ~ i '._ „i

' f . •

SECRETAR,

~

t~ 4{

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
Nr

din2

22

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: darea în administrare a unor activit ă ti din cadrul serviciuluipublic de salubrizare
a MunicipiuluiTecuci, de aprobare a caietului de sarcini si a contractului de de1eare a
estiunii prin gestiune direct ă
Prin hotărârea nr. 25/28.02.2013, Consiliul Local Tecuci a aprobat înfiin ţarea soc.
RAMPA RATES SRL Tecuci, cu capital social integral al UAT Municipiul Tecuci, în scopul
executării următoarelor activit ăţi specifice din cadrul serviciului de salubrizare din municipiul
Tecuci:
-- sortarea de şeurilor municipale,
- valorificarea de şeurilor municipale,
- depozitarea controlat ă a deşeurilor municipale,
- înfiinţarea depozitelor de de şeuri menajere şi administrarea acestora.
Având în vedere c ă autorităţile administraţiei publice locale au competen ţa exclusivă în
organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilitate public ă,
Având învedere c ă gestiunea directă se realizeaz ă prin intermediul unor operatori de drept
public care pot fi societ ăţi reglementate de Legea nr.3 1 /1 990, republicat ă, cu modificările si
completările ulterioare, cu capital social integral al UAT,
Considerăm că se poate încredinţa prin gestiune direct ă contractul de delegare a gestiunii
unor activităţ i din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci, soc. Rampa Rate
SRL Tecuci.

PRIMAR,
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
COMPARTIMENT MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
2
Nrfin
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: darea în administrare a unor activit ăti din cadrul serviciului public de salubrizare a
MunicipiuluiTecuci, de aprobare a caietului de sarcini si a contractului de dele2are a
2estiunii prin 2estiune direct ă

Prin hotărârea nr. 17/28.02.2013, Consiliul Local Tecuci a aprobat înfiin ţarea SOC.
RAMPA RATEŞ TEC SRL Tecuci în scopul execut ării următoarelor activităţi specifice din cadrul
serviciului de salubrizare din municipiul Tecuci:
-- sortarea de şeurilor municipale,
- valorificarea de şeurilor municipale,
- depozitarea controlat ă a deşeurilor municipale,
- înfiinţarea depozitelor de de şeuri menajere şi administrarea acestora;
Prin Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice cât şi Legea nr.101/2006
privind serviciul de salubrizare a localit ăţilor, autorit ăţile administraţiei publice locale au
competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce prive şte înfiinţarea, organizarea
coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi pubiice, precum şi în
ceea ce prive şte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor
proprietate public ă sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilit ăţi
publice.
Alegerea modalit ăţii de gestiune a serviciilor de utilit ăţi publice şi darea în administrare
sau, dup ă caz, concesionarea bunurilor proprietate public ă şi/sau privată a unităţilor administrativteritoriale din componen ţa sistemelor de utilit ăţi publice este de competen ţa exclusivă a
autorităţilor administraţiei publice locale, răspunzătoare pentru asigurarea unor servicii de calitate
către populaţie.
Având în vedere faptul c ă SOC. ,, RAMPA RATEŞ SRL Tecuci este o societate de
interes public local forma de gestiune a activit ăţilor din cadrul serviciilor sus men ţionate este
gestiune delegată, prin atribuire direct ă.
Prestarea serviciilor de c ătre noul operator se face îri baza contractului de delegare a
gestiunii. Aceste contracte pot fi atribuite direct sau prin licita ţie.
Având în vedere cele men ţionate mai sus, considerăm că proiectul de hot ărâre îndepline şte
condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere şi aprobare consiliului local
Tecuci.
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CAIET DE SARCINI
Pentru delegarea gestiunii unor activit ăţi din cadrul serviciului public de
salubrizare
Sortare, depozitare si valorificare a deşeurilor municipale din Municipiul Tecuci
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CAPITOLUL l
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1 Prezentui caiet de sarcini stabile şte condi ţ iile de desfăş urare a unor
activităţi specifice serviciului de salubrizare din Municipiul Tecuci, stabilind
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nivelurile de calitate ş i condi ţ iile tehnice necesare func ţ ion ă rii acestor servicii în
condiţ ii de eficien ţă ş i siguran ţă .
ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documenta ţ ie
tehnică ş i de referin ţă în vederea stabilirii condi ţiilor specifice de desf ăş urare a
activităţilor serviciului de salubrizare din Municipiul Tecuci
ART. 3 (1) Caietul de sarcini face parte integrant ă din documenta ţia necesar ă
desfăş ură rii unor activit ăţi din cadrul serviciului de salubrizare:
-sortarea de şeurilor municipale,
-valorificarea de ş eurilor municipale,
-depozitarea controlat ă a de şeurilor municipale
ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini con ţine specifica ţ iile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic ş i de performan ţă , siguranţa în
exploatare, precum ş i sisteme de asigurare a calit ăţ ii, terminologia, condi ţiile
pentru certificarea conformit ăţ ii cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specifica ţiile tehnice se refer ă , de asemenea, la algoritmul execut ă rii
activităţilor, la verificarea, inspec ţia ş i condiţ iile de recep ţ ie a lucră rilor, precum ş i
la alte condiţ ii ce derivă din actele normative ş i reglementă rile în legă tură cu
desfăş ura rea activit ăţilor susmen ţionate.
(3) Caietul de sarcini precizeaz ă reglementă rile obligatorii referitoare la protec ţia
muncii, la prevenirea ş i stingerea incendiilor ş i la protecţ ia mediului, care trebuie
respectate pe parcursul prest ă rii activit ăţilor de salubrizare
-sortarea de şeurilor municipale,
-valorificarea de ş eurilor municipale,
-depozitarea controlat ă a de şeurilor municipale
CAPITOLUL 11
Cerin ţe organizatorice minimale
ART. 5 Operatorii activit ăţ ilor men ţ ionate la art.3 vor asigura:
a) respecta rea legisla ţiei, normelor, prescrip ţ iilor ş i regulamentelor privind igiena
muncii, protec ţia muncii, gospod ă rirea apelor, protec ţ ia mediului, urm ă rirea
comportă rii în timp a construc ţiilor, prevenirea ş i combaterea incendiilor;
b) exploatarea, între ţ inerea ş i repara ţia instala ţ iilor ş i utilajelor cu personal
autorizat, în func ţie de complexitatea instala ţiei ş i specificul locului de muncă ;
c) respectarea indicatorilor de performan ţă ş i calitate stabili ţi prin contractul de
delegare a gestiunii sau prin hot ă rârea de dare în administrare a serviciului ş i
preciza ţ i în regulamentul serviciului de salubrizare;
d) furnizarea c ă tre Municipiul Tecuci, respectiv A.N.R.S.C., a informa ţ iilor solicitate
ş i accesul la documenta ţiile ş i la actele individuale pe baza c ă rora presteaz ă
serviciul de salubrizare, în condi ţ iile legii;
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e)

respectarea angajamentelor luate prin contractul de concesiune ş i a
contractelor de prestare a serviciului de salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare la to ţ i utilizatorii din raza municipiului Tecuci
pentru care are contract de delegare a gestiunii;
g) aplicarea de metode performante de management care s ă conducă la reducerea
costurilor de operare;
h) elaborarea planurilor anuale de revizii ş i repara ţ ii executate cu for ţe proprii ş i cu
terţi;
i) realizarea unui sistem de eviden ţă a sesiză rilor ş i reclama ţiilor ş i de rezolvare
operativă a acestora;
j) eviden ţa orelor de func ţionare a utilajelor;
k) ţinerea unei eviden ţe a gestiunii de şeurilor ş i raportarea periodic ă a situa ţiei
autorit ăţ ilor competente, conform reglement ă rilor în vigoare;
l) personalul necesar pentru prestarea activit ăţilor asumate prin contract sau prin
hotă rârea de dare în administrare;
m) conducerea operativ ă prin dispecerat ş i asigurarea mijloacelor tehnice ş i a
personalului de interven ţie;
n) o dotare proprie cu instala ţ ii ş i echipamente specifice necesare pentru
prestarea activit ăţilor în condi ţ iile stabilite prin contract sau prin hot ă rârea de
dare în administrare;
1.0bligaţiile şi ră spunderile personalului operativ al operatorului
ART. 6 (1) Personalul de deservire operativ ă se compune din to ţ i salaria ţii care
deservesc construcţ iile, instala ţiile ş i echipamentele specifice destinate prest ă rii
serviciului de salubrizare având ca sarcin ă principal ă de serviciu supravegherea sau
asigurarea funcţ ion ă rii în mod nemijlocit la un echipament, într-o instala ţ ie sau
într-un ansamblu de instala ţii.
(2) Subordonarea pe linie operativ ă ş i tehnico- administrativ ă , precum ş i
obliga ţiile, drepturile ş i responsabilităţile personalului de deservire operativ ă se
trecîn fi şa postului ş i în procedurile opera ţionale.
(3) Locurile de munc ă în care este necesar ă desfăş urarea activit ăţ ii se stabile şte
de operator în procedurile proprii în func ţie de:
a) gradul de periculozitate a instala ţiilor ş i a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instala ţiilor;
c) gradul de siguran ţă necesarîn asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instala ţiilor ş i procesului tehnologic;
(4)Operatorul are ş i urm ă toarele obliga ţii:
- s ă deţ in ă toate documentele necesare, din care s ă rezulte utilizatorul/utilizatorii,
destinatarul, tipurile de de şeuri, locul de înc ă rcare, locul de destina ţ ie ş i, după caz,
cantitatea de de şeuri transportate ş i codificarea acestora conform legii;

1page

3

CAPITO LU L l 11 DESCRI EREA ACTIVITĂŢI LOR
SECŢIUNEA 1
ART. 7 Sortarea de şeurijor municipal. Operatorul are permisiunea de a desf ăş ura
activitatea de sortare a de şeuriior municipale, în condi ţ iile legii, provenite de pe
raza Municipiului Tecuci.
ART. 8 Operatorul care desf ăş oară activitatea de sortare a de ş eurilor municipale
va fi sprijinit de consiliul local Tecuci,pentru a introduce precolectarea selectiv ă a
deş eurilor, prin dezvoltarea metodelor ş i sistemelor pentru sortarea la surs ă ş i/sau
înainte de depozitare.
ART. 9 Sta ţ ia de sortare amplasat ă în aria administrative teritorial ă din zona de
operare face parte din infrastructura serviciului de salubrizare si va fi pus ă la
dispoziţia concesionarului de c ă tre delegator.
ART. 10 La sta ţ ia de sortare, cantit ăţile ş i categoriile de materiale refolosibile ce se
vor sorta dup ă natura deeurilor.
ART. 11 Prestarea activit ăţ ii de sortare a de şeurilor municipale se va executa astfel
încât s ă se realizeze:
a) continuitatea activit ăţ ii, indiferent de anotimp ş i condiţiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;
b) controlul calităţii serviciului prestat;
c) respectarea instruc ţiunilor/procedurilor interne de prestare a activit ăţii;
d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantit ăţile de de şeuri de ambalaje
colectate ş i predate agen ţ ilor economici valorificatori;
e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea
administra ţiei publice locale, în condi ţiile legii;
f) prestarea activit ăţii pe baza principiilor de eficien ţă economică , având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
g) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea ş i valorificarea
deşeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilit ăţ ii de la operatorii economici
autoriza ţ i în acest scop de Ministerul Mediului ş i Gospod ă ririi Apelor;
h) asigurarea, pe toat ă durata de executare a serviciului, de personal calificat ş i în
num ă r suficient.
ART. 12.Depozitarea de şeurilor municipale.
(1) Operatorul are permisiunea de a desf ăş ura activitatea de depozitare controlat ă
a de şeurilor municipale, în condi ţ iile legii, în Municipiul Tecuci.
(2).De5eurile municipale generate în aria administrativ-teritorial ă de operare a
Municpiului Tecuci care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate sunt
depozitate controlat la depozitul de de ş euri Rate ş .
(3) De şeurile municipale, dup ă colectare, se depun numai în depozitele special
realizate în acest scop ş i care funcţ ioneaz ă cu respectarea prevederilor legisla ţ iei
în vigoare.
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(4) La depozitele amenajate vor fi acceptate numai de şeurile municipale aduse în
mijloace de transport autorizate.
(5) Operatorul depozitului elibereaz ă celui care pred ă de şeurile o confirmare-tip,
conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea de ş eurilor, aprobat
prin Ordinul ministrului apelor ş i protecţ iei mediului nr. 757/2004, cu modificarile
ulterioa re.
(6) Cantitatea estimata de deseuri municipale care se ia in calculul ofertei este de:
3,2 kg/locuitor/zi, echivalentul a 112 tone/zi, 3360 tone/luna, 40320
tone/an, din care 34560 tone/an deeuri menajere.
(7) Greutatea medie specifica a deseurilor este de 330 kg/m3.
(8) Natura de şeurilor ce sunt colectate:
- de ş euri menajere provenite din sectorul casnic;
- de ş euri asimilabile celor menajere, provenite de la agen ţi economici.
(9) Compozi ţ ia medie a deeurilor municipale rezultata din studiul de oportunitate
este in prezent urmatoarea:
- hârtie, carton: 0,03 - 0,04 %
- sticla
0,007-0,008%
- materiale organice: 70 - 85 %
- Altele:
15 - 30%
ART. 13.Programul presta ţiei.Programul presta ţiei va fi stabilit ce comun accord
cu concedentul.
ART. 14. Organizarea prelucr ă rii, neutraliz ă rii şi valorific ă rii materiale şi
energetice a de5eurilor.(1) Operatorul are permisiunea de a desf ăş ura activitatea
de prelucrare, neutralizare ş i valorificare material ă ş i energetic ă a de şeurilor, în
condiţiile legii, în aria administrativ-teritorial ă a Municipiului Tecuci.
ART. 15Prestarea activit ăţ ii de depozitare controlat ă a de ş eurilor municipale se va
executa astfel încât s ă se realizeze:
a) continuitatea activit ăţii, indiferent de anotimp ş i condiţiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;
b) controlul calităţii serviciului prestat;
c) respectarea instruc ţiunilor/procedurilor interne de prestare a activit ăţ ii;
d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Local
al Municipiului Tecuci, în condi ţiile legii;
e) prestarea activit ăţii pe baza principiilor de eficien ţă economic ă , având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
f) asigurarea, pe toat ă durata de executare a serviciului, de personal calificat ş i în
num ă r suficient.
ART. 16 (1).Operatorul va respecta programul de conformare în vederea închiderii
Rampei Rate ş stabilit cu Agen ţia pentru Protec ţ ia Mediului Gala ţi.
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(2) Depozitul de deeuri Rampa Rates este un deposit neconform ce va func ţ iona
pân ă în anul 2017, fapt pentru care, potrivit legisia ţ iei în domeniu, activitatea de
depozitare nu este supus ă licen ţ ierii.
(3) delegatul va trebui s ă facă dovada bazei tehnico - material necesar ă activit ăţ ii
de depozitare, precum si a personalului aferent acestor activit ăţ i, fă ră a fi posesor
de licen ţă pentru prestarea acestei activit ăţ i.
Art.18.Verific ă ri, recepţii, garanţii
Operatorul r ă spunde de/ş i garanteaz ă material ş i financiar buna desf ăş urare a
presta ţiei, calitatea ş i cantitatea stabilite.
CAPITOLUL IV. Condi ţ ii de exploatare a serviciilor publice de
salubrizare a localit ăţilor

.-

A.Condiţii tehnice
Art. 19. - Serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci trebuie s ă
asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru to ţ i utilizatorii din aria
de autorizare, cu respectarea condi ţiilor tehnice specifice fiec ă rei activităţ i.
Art. 20. - Toate ma ş inile ş i utilajele prezentate în oferta ca f ă când
parte din preg ă tirea tehnic ă a ofertantului, si pentru care ofertantul
primeste puncte la evaluarea ofertelor, trebuie sa fie folosite in exclusivitate
pentru salubrizarea Municipiului Tecuci.
Art. 21. - Utilajele prezentate in oferta trebuie mentinute in stare
tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.
Art. 22. - Concesionarul va asigura un coeficient de utilizare a parcului de
masini si utilaje de cel putin 80%.
B.Obiective de exploatare
Art. 23. - Obiectivele pe care trebuie s ă le ating ă serviciul public de
salubrizare care face obiectul concesiunii sunt urm ă toarele:
a) îmbun ătăţ irea condi ţiilor de via ţă ale cet ăţenilor;
b) promova rea ca lit ăţ ii ş ieficien ţa activit ăţilor de salubrizare;
c) dezvoltarea durabil ă a serviciilor;
d) protecţia mediului înconjur ă tor, cu eviden ţ ierea m ă surilor de protec ţ ie
a mediului pe etape de dezvoltare, în concordan ţă cu programul de adaptare la
normele Uniunii Europene.
C.Obiective de ordin economic
Art.24.(1) Serviciul public de salubrizare va urm ă ri s ă se realizeze un raport
calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de
concesiune ş i un echilibru între riscurile ş i beneficiile asumate prin contract.
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(2) Structura ş i nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al
presta ţ iei ş i vor fi în conformitate cu prevederile legale.
D.Obiective de mediu
Art. 25.(1) Pe perioada derul ă rii contractului de concesiune se vor respecta
condiţiile impuse de legislatia in vigoare privind mediul.
(2) Pe toat ă perioada derul ă rii contractului de concesiune, operatorul va
implementa condi ţ ion ă rile ce se stabilesc prin acte normative emise de autorit ăţiie
de mediu competente conform unor programe de conformare la cerin ţele de
mediu.
CAPITOLULV
Sarcinile Consiliului Local al Municipiului Tecuci şi ale
operatorilor în domeniul investi ţ iilor
-

Art. 26.(1) Finan ţarea lucră rilor se asigură , dup ă caz, din urm ă toarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorului ş i aloca ţii de la bugetul local;
b)credite bancare, fara garantare din partea autoritatildr administratiei
publice locale sau de catre stat;
c)Contributia de capital privat a operatorului;
d) Sprijin nerambursabil;
e) Din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente
de performanta.
(2)lnvesti ţ iile
operator
pentru
efectuate
de
reabilitarea,
modernizarea si dezvoltarea serviciului public de salubrizare al Municipiului
Tecuci se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune in
conformitate cu prevederile legate.
(3) lnvesti ţiile care se realizeaz ă din fonduri proprii ale investitorilor r ă mân
în proprietatea acestora pe perioada derul ă rii contractului de concesiune, urmând
ca la încetarea contractului acestea s ă fie transferate in patrimoniul Prim ă riei
Municipiului Tecuci.
(5)lnvesti ţiile se vor realiza numai cu acordul Consiliului Local al Municipiului
Tecuci.

CAPITOLUL VI

Clauze financiare şi de asigură ri
Art.27.(1) lnvesti ţiile menţionate se supun obliga ţiilor ş i clauzelor impuse de
finan ţatori pentru fiecare modalitate de finan ţare.
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(2) Prin aceste clauze se stabilesc modalit ăţ ile de returnare a creditelor,
termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale
bunurilor aduse ca investi ţii, modalităţ ile de preluarea bunurilor care au f ă cut
obiectul investi ţiilor, clauze referitoare la p ă strarea patrimoniului încredin ţat pe
perioada concesiunii ş i la predarea bunurilor de retur la sfâr ş itul concesiunii, astfel
încât la încheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului
s ă fie cel pu ţ in egală cu cea existent ă la data intr ă rii în vigoare a contractului.
(3) Caietul de sarcini stabileste si obligativitatea operatorului de a încheia ş i
onora contractele de asigur ă ri pentru mijloacele din patrimoniul public, conform
legisla ţ iei în vigoare privind asigur ă rile.
CAPITOLUL Vll
Regimul bunurilor utilizate de operatorîn derularea concesiunii
Art. 28(1) Bunurile din patrimoniul public se preiau pe baz ă de proces-verbal
de predare-preluare.
(2) Operatorul este obligat s ă efectueze între ţinerea, repara ţiile curente ş i
accidentale, precum ş i cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public,
mentionate in procesui-verbal de predare-primire.
(3) Operatorul va scoate din func ţiune mijloacele fixe aparţinând
patrimoniului concesionat, în baza legisla ţ iei în vigoare, ş i va înlocui aceste
mijloace pentru asigurarea bunei functionari a serviciului.
(4) Operatorul va transmite anual situa ţia patrimoniului public la 31
decembrie ş i modific ă rile privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în
contabilitatea concedentului.
(5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie
concedentului, în mod gratuit ş i libere de orice sarcin ă .
(6)La încetarea contractului de concesiune, operatorul va încheia cu
concedentul un contract de vânzare-cump ă rare având ca obiect bunurile de
preluare din caietul de sarcini asupra c ă rora concedentul ş i-a manifestat inten ţ ia
de a le dobândi.

CAPITOLUL Vlll
Obligaţiile privind protec ţia mediului
Art. 29.(1) Se stabilesc in sarcina operatorului si obliga ţiile privind protec ţ ia
mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare,
1 Page

8

precum ş i cele derivate din activit ăţ ile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea
utilajelor ş i a parcului auto.
(2)Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorit ăţilor de
mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce,
cu termene scadente de realizare, în caietele de sarcini.
CAPITOLUL IX
Durata concesiunii
Art. 30.(1)Durata pentru care se concesioneaza serviciul public de
salubrizare al Municipiului Tecuci este de..............ani, putandu-se prelungi in
conformitate cu prevederile legale, pe o perioada egala cu jumatate din durata
initiala, pe baza acordului comun al partilor.
(2) Pe intreaga durata a contractului de concesionare se interzice
operatorului subconcesionarea serviciului public de salubrizare.
CAPITOLUL X
Redevenţa si garanţie
Art. 31.(1) Nivelul redeven ţei anuale este de 61200 lei, respectiv 5100
lei/lun ă . Redeven ţa anual ă va fi indexat ă cu indicele de infla ţie sau va fi actualizat ă
prin hotă rtârea consiliului local.
(2) Plata redeven ţei se face lunar, pân ă la data de 30 ale lunii.
(3) Pentru neplata redeventei sau executarea cu intarziere a
acestei obligatii se vor percepe penalit ăţ i de întârziere egale cu
nivelul dobânzilor si penalit ăţ ilor pentru neplata la scaden ţă a
obliga ţ iilor bugetare, respectiv, 0,03% pentru fiecare zi de
întârziere.
Art.32.(1)Concesionarul are obliga ţia ca, în termen de 90 de zile de la data
semn ă rii contractului, s ă depun ă cu titlu de garan ţ ie o suma fix ă reprezentând o
cotă - de 10% din suma obliga ţiei de plată că tre concedent, stabilit ă de acesta ş i
datorat ă pentru primul an de activitate; garan ţ ia se depune de c ătre concesionar
la Trezoreria Municipiului Tecuci.
(2). Aceasta suma cu titlu de garan ţie este de 6120 lei.
CAPITOLUL Xl
Clauze referitoare la încetarea deleg ă rii de gestiune
Art. 33. Încetarea deleg ă rii de gestiune prin concesiune se face în
urm ă toarele situa ţ ii:
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a)la expirarea duratei stabiiite prin contractul de concesiune, dac ă pă rţ ile
nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condi ţ iile legii;
b) în cazul în care interesul na ţ ional sau local o impune, prin denun ţarea
unilateral ă de că tre concedent, cu plata unei desp ă gubiri juste ş i prealabile în
sarcina concedentului;
c) în cazul nerespect ă rii obliga ţ iilor contractuale de c ă tre concesionar, prin
reziliere, cu plata unei desp ă gubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespect ă rii obliga ţiilor contractuale de c ă tre concedent, prin
reziliere, cu plata unei desp ă gubiri în sarcina concedentului;
e) la dispari ţia, dintr-o cauz ă de forţă majoră , a bunului concesionat sau în
cazul imposibilit ăţ ii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţare,
fă ră plata unei desp ă gubiri;
f) în cazul în care interesul na ţ ional o impune, prin r ă scump ă rarea unei
concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat
concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o
documenta ţ ie tehnico-economic ă în care se va stabili pre ţul ră scump ă ră rii. În
aceast ă situa ţ ie de încetare a concesiunii nu se percep daune;
g) în cazul în care concesionarul nu de ţine autoriza ţ iile legale sau când
acestea ori licen ţa sunt retrase.

CAPITOLUL XlI
Dispoziţ ii finale
Art.34.Prezentul caietul de sarcini se folose şte împreun ă cu Regulamentulcadru ş i Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a
localităţilor.
Art. 35.Prezentul caiet de sarcini prezinta un numar de 2 anexe, care face
parte integranta din acesta.
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ANEXA NR.

wi/ 2j, ~,~

ûe

LA CAIETUL DE SARCINI PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII ACTIVIT ĂŢII DE
SORTARE, DEPOZITARE ŞI VALORIFICARE A DE ŞEURILOR.
BUNURI DE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUN TECUCI
AFERENTE INFRASTRUCTURII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE.
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor
inventariate

O

COD

1

U.M

2

Cantitate

3

1

TEREN RAMPA DEP. GUNOI

MP

2

PLATFORMA COMPOSTARE

BUC

Pret

Valoare

4

5

6

65650

0,50

32825,00

Platform ă compostare desuri

1

157900,47

157900,47

sta ţie de sortare si transf deeuri ramp ă
viabilitate amplasamentîmprejm
rampa

1

728510,66

728510,66

415045,74

415045,74

4096

265,91

1089194,79

437885

437885

3

TEREN AFERENT PLATFORMA

4

INCARCATORFRONTAL

BUC

i

5
6

SEPARATOR HIDROCARBURI

BUC

1

9624

9624

BANDATRANSPORTOARE

BUC

i

16527

16527

7

PRESA UNIVERSALA DE BALOTAT

BUC

i

42122

42122

8

ELECTROSTIVUITOR

BUC

1

24609

24609

9

ECHIPAMENT MARUNTIT STICLA

BUC

81456

81456

5724

17172

MP

1

10

POMPA SUBMERSIBILA APE UZATE

BUC

1
3

11

CONTAINER TIP OFFICE

BUC

1

21030

21030

12

MINISTATIE DE EPURARE

BUC

1

8291

8291

13

BOXE DE RECICLARE

BUC

6

1428

8568

408868

408868

14

SEMIREMORCAAUTOCOMPACTOARE

BUC

1

15

PLATFORMA CANTARIRE AUTOGUNOI

BUC

1

73575

73575

16

CANTAR

BUC

1

55745

55745

17

FORAJ MICAADANCIME

BUC

1

10071,09

10071,09

18

FORAJ MICAADANCIME
IMOBILSTR. i DECEMBRIE
1918,NR.146C

BUC

1

10071,09

10071,09

78

423.65

33044,73

1

508.13

508.13

587

1,31

768,58

BUC

4

0

0

BUC

1

58.500,19

58.500,19

29350

0,50

1475,00

1

10980.0

10980.0

19
20

CLESTE BANDA

21

DRUMACCES

22

Unităţi modulare tip REPCON
AUTO DACIATIP DOKKER LAUREATE 1,5
75
TEREN AFERENT RAMPA DEPOZITARE

23

MP
BUC
ML

24

GUNOI

MP

25

SISTEM DE SECURITATE S1
MONITORIZARE

BUC
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ANEXA nr. 2
LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU DELEGAREA GESTIUNII ACTIVI ĂŢILOR DE
SORTARE, DEPOZITARE şI VALORIFICARE A DE ŞEURILOR.

Structura deseurilor:
1 .Cantitatea estimata de deseuri municipale care se ia in calculul ofertei este
de:
3,2 kg!locuitor/zi, echivalentul a 112 tone/zi, 3360 tone/luna, 40320 tone/an,
din care 34560 tone/an deeuri menajere.
2. Greutatea medie specifica a deseurilor este de 330 kg/m3.
3. Natura de şeurilor ce sunt colectate:
- de şeuri menajere provenite din sectorul casnic;
- deşeuri asimilabile celor menajere, provenite de la agen ţi economici.
4. Compoziţia medie a deeuri1or municipale rezultata din studiul de
oportunitate este in prezent urmatoarea:
- hârtie, carton: 0,03 - 0,04 %
- sticla
0,007 - 0 5 008 %
- materiale organice: 70 - 85 %
-Altele:
15 - 30%
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La HCL nr/

Aexanr.2
./!;.& ...........

CONTRACT
de delegare a gestiunii unor activit ăţi din cadrul serviciului public de salubrizare a
Municipiului Tecuci prin gestiune direct ă
CAPITOLUL I
Părţi contractante

Între U . A. T. Mun i c ip i u 1 Tecuci, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66,
judeţul Galaţi, reprezentată prin Cătălin Constantin Hurdubae, având funcţia de Primar si Ţăpoi
Nicoleta, avnd func ţ ia de Director General Economic, în calitate de concedent, pe de o parte,
şi
Societatea Rampa Rates SRL Tecuci, codul unic de înregistrare 31434042, cu sediul
principal în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 146 D, judeţul Galaţi, reprezentat ă prin Voinea
Ionuţ, având funcţia de Director, în calitate de concesionar,
la data de ................., la sediul concedentului, în temeiul Leii nr. 219/1998 privind
regimul concesiunilor şi al Hotărârii Consiliului Local de aprobare a concesion ării nr . ......... din
..............,s-a încheiat prezentul contract de concesiune.
CAPITOLUL 11
Obiectul contractului de concesiune
Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unor activit ăţi din cadrul
serviciului public de salubrizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului.
Art. 2. - Activităţ ile serviciului public de salubrizare cuprind:
- sortarea deşeurilor municipale,
- valorificarea de şeurilor municipale,
- depozitarea controlat ă a deşeurilor municipale
Art. 3. - Obiectivele concedentului sunt:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calit ăţii şi eficienţei
acestor servicii;
b) promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;
c) dezvoltarea durabil ă a serviciilor;
d) protecţia mediului înconjurător.
Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt
următoarele:
a) bunuri de retur ..........................
b) bunuri de preluare ......................
c) bunuri proprii ............................
CAPITOLUL 111
Dispoziţii generale
Art. 5. - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii urm ătoarele:
a) caietul de sarcini;
b) inventarul bunurilor proprietate public ă şi privată, aferente serviciului public de
salubrizare;
c) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat.

Art. 6. - (1) U.A.T. Municipiul Tecuci păstrează prerogativele privind adoptarea
politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de
a urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciilor
publice de salubrizare:
a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare;
b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau
modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare,
încredinţată prin contractul de concesiune;
e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;
CAPITOLUL IV
Termenul
Art. 7. - Durata contractului de concesiune este de ......luni / ani, începând de la data de ........
Art. 8. - Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă egală cu cel mult
jumătate din durata sa ini ţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia un act
adiţional cu cel puţin ........ani/luni înainte de încetarea lui.
CAPITOLUL V
Redevenţa
Art. 9. - Redevenţa este de 61200 lei/an, respectiv 5100 lei/lun ă şi va fi plătită lunar, în
conformitate cu caietul de sarcini.
Art. 10. (1) - Redevenţa anuală!lunară se va indexa în fiecare an/lun ă cu nivelul mediu al
indicatorului ratei inflaţiei sau deflaţiei, prevăzută în Buletinul Statistic de Preţuri.
(2) Pentru neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei
obligatii se vor percepe penalit ăţ i de întârziere egale cu nivelul dobânzilor si
penalit ăţ ilor pentru neplata la scaden ţă a obliga ţ iilor bugetare, respectiv,
0,03% pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 11. - Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semn ării
contractului, s ă depună cu titlu de garanţie o suma fixă reprezentând o cot ă- de 1 0% din suma
obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate;
garanţia se depune de către concesionar la Trezoreria Municipiului Tecuci.
Art. 12. - Aceasta suma cu titlu de garan ţie este de 6120 lei.
CAPITOLUL VI
Plata redevenţei
Art. 13. - Suma prevăzută la art. 9 va fi pl ătită prin fila cec, ordin de plată, în contul nr
deschis la .........
Art. 14. - Suma prevăzută la art. 9 se face pân ă la data de 30 ale lunii în curs.
CAPITOLUL VII Drepturile p ărţilor
Drepturile concesionarului
Art. 15. - Operatorul are următoarele drepturi:
1. de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activit ăţile şi
serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;
2. de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;
3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespect ării obligaţiilor
2

-

contractuale de c ătre autoritatea administraţ iei publice locale, coriform legislaţ iei în vigoare;
4. de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modific ării
reglementărilor şi/sau, a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influentele asupra valorilor
componentelor pre ţului de cost.
Drepturile concedentului
Art. 16. - Concedentul are următoarele drepturi:
1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de rea1izare a investi ţiilor, precum
ş i modul în care este satisfacut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare,
verificând respectarea obliga ţiilor asumate prin contractul de concesiune;
2. de a modifica în mod unilateral partea reglementat ă a contractului de concesiune din
motive excepţionale legate de interesul naţiona1 sau local;
3. de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente;
4. de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora
într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-social ă a localităţilor
şi de amenajare a teritoriului;
5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea
dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;
6. de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciilor publice de salubrizare şi/sau prin asociere intercomunal ă;
7. de a finanţa realizarea de lucr ări necesare serviciilor publice de salubrizare;
8. de a contracta şi a garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finan ţarea programelor
de investiţii din infrastructura aferent ă serviciilor publice de salubrizare;
9. de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului
încheierea contractului de vânzare-curnp ărare cu privire la aceste bunuri.
În termen de ......................concedentul este obligat s ă-şi exercite dreptul de op ţiune sub
sancţiunea decăderii.

CAPITOLUL VIII
Obligaţiile părţilor
Obligaţiile concesionarului
Art. 17. - Concesionarul are urm ătoarele obligaţii:
1. să obţină de la autorităţile competente:
a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii;
b) autorizaţia de operare eliberat ă de autoritatea administraţiei publice locale;
c) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorial ă pentru protecţia mediului;
2. să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune;
3. să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
publice de salubrizare a localit ăţilor;
4. să serveasc ă toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atesta ţi în condiţiile
prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;
5. să respecte indicatorii de performant ă stabiliţi prin contractele de concesiune;
6. să furnizeze autorit ăţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate
şi să asigure accesul la toate informa ţiile necesare în vederea verific ării şi evaluării funcţionarii
şi dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de
delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
7. să aplice metode performan ţe de management care sa conduc ă la reducerea costurilor de
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concuren ţiale oferite de normele legale în vigoare;
8. să preia de la autorit ăţile administraţiei publice locale, pe baza de proces-verbal de
predare-preluare, patrimoniul, precum şi personalul angaj at aferent realiz ării serviciilor de
contractat;
3

9. să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în
condiţii de calitate şi eficienţă;
10. să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de
salubrizare;
11. să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;
12. sa plătească redevenţă la valoarea prev ăzută şi la termenul stabilit în contractul de
concesiune;
13. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea
contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de
salubrizare sa fie cel pu ţin egală cu cea existent ă la data intr ării în vigoare a contractului;
14. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investi ţii din surse proprii, precum şi
din diferenţa de tarif pentru protec ţie socială;
15. să propună concedentului scoaterea din func ţiune a mijloacelor fixe apar ţinând
patrimoniului concesionat în baza legisla ţiei în vigoare;
16. să transmită concedentului modificările de patrimoniu ap ărute în cursul anului, precum şi
situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiec ărui an pentru
înregistrarea în contabilitatea concedentului;
17. să restituie bunurile de retur, în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice
sarcini, la încetarea contractului de concesiune;
18. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, for ţa maj oră şi
înţelegerea părţilor, operatorul este obligat s ă asigure continuitatea prest ării activităţii în
condiţiile stipulate în contractul de concesiune, pân ă la preluarea acesteia de c ătre concedent,
dar nu mai mult de 90 de zile;
19. să notifice cauzele de natur ă să conducă la reducerea activit ăţii şi măsurile ce se impun
pentru asigurarea continuit ăţii activităţii;
20. să ia măsurile necesare privind igiena, siguran ţa la locul de muncă şi normele de protec ţie
a muncii;
21. să predea la încheierea contractului de concesiune toat ă documentaţia tehnico-economic ă
referitoare la serviciul gestionat;
22. să realizeze următoarele investiţii:
a) bunurile aduse ca investi ţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice):

b) termenele de realizare a investi ţiilor.......................
investiţiile
c)
care
nu
se
amortizează

pe

durata

concesiunii

d) avizele ce trebuie ob ţinute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special

e)standardeie
....alitateaactivit ăţilor şi serviciilor publice prestate
conform Autorizaţiei de Mediu i a Programului de Conformare privind închiderea depozitului;
23. să respecte condi ţiile impuse de natura bunurilor, activit ăţilor sau serviciilor publice
rotej area secretului de stat, materiale cu regim special, condi ţii de siguranţă în exploatare,
protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)
24. la încetarea contractului de concesiune sa încheie cu concedentul un contract de vânzarecumpărare având ca obiect bunurile de preluare prev ăzute ca atare în caietul de sarcini şi
stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privin ţa cărora concedentul şi-a manifestat
intenţia de a le dobândi;
25. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este
obligat să depună cu titlu de garanţie o suma de .....lei, reprezentând o cota-parte din suma
datorată concedentului cu titlu de redeven ţă pentru primul an de activitate;
4

26. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen,
excluzând forţa maj oră, concesionarul este obligat s ă asigure continuitatea prest ării activităţii
sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, pân ă la preluarea acestuia de c ătre
concedent;
27. în cazul în care concesionarul sesizeaz ă existenta sau posibilitatea existen ţei unei cauze
de natura sa conduc ă la imposibilitatea realiz ării activităţ ii ori serviciului public, va notifica de
îndată acest fapt concedentului, în vederea lu ării măsurilor ce se impun pentru asigurarea
continuităţii activităţii sau serviciului public;
28. concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, activit ăţii ori prestarea
serviciului în noile condi ţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 16 pct. 2, f ără a
putea solicita încetarea acestuia;
29. concesionarul va menţine un număr de ..........de angajaţi;
30. concesionarul se obligă să plăteasc ă ..........% din prima de asigurare.
Art. 18. - Clauze privind obligaţ iile concesionarului în condiţ iile caietului de sarcini anexat:

Obligaţiile concedentului
Art. 19. - Concedentul are urm ătoarele obligaţii:
1. să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a prestatorilor de
servicii care desfa şoară activităţi de salubrizare pe baza normelor-cadru prev ăzute de lege;
2. să stabilească şi sa aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, s ă stabilească
subvenţia care se pl ăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferen ţei dintre costurile
înregistrate de operatorul de salubrizare şi sumele efectiv încasate ca urmare a prest ării
serviciilor;
3. să predea concesionarului la data intr ării în vigoare a contractului de concesiune toate
bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activit ăţi, cu inventarul existent,
libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;
4. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de
concesiune;
5. să faciliteze operatorului autorizarea lucr ărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat,
în conformitate cu reglement ările legale în vigoare;
6. să-şi asume pe perioada derul ării contractului de concesiune toate responsabilit ăţile şi
obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excep ţia celor transferate în mod explicit
în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;
7. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aţa fel încât sa se p ăstreze
capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare;
8. să nu-1 tulbure pe concesionar în exerci ţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de
concesiune;
9. să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afar ă de cazurile prevăzute
expres de lege sau când se impune interesul local;
10. să notifice concesionarului apari ţia oricăror împrejurări de natura s ă aducă atingere
drepturilor concesionarului.

CAPITOLUL IX
Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatori de performan ţă
Art. 20. - (1) Indicatorii de performan ţă, cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prev ăzute în
caietul de sarcini cuprins în anexa care face parte integrant ă din prezentul contract de
concesiune.
CAPITOLUL X
Tarife practicate şi formulele de actualizare a acestora.
Modul de încasare a facturilor
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Art. 21. Tarifele sunt cele aprobate de c ătre Consiliul Local Tecuci
Art. 22. Modul de încasare a facturilor este prin OP
CAPITOLUL XI Încetarea contractului
Art. 23. - (1) Prezentul contract de concesiune înceteaz ă în urrnătoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dac ă părţile riu convin, în scris,
prelungirea acestuia în condi ţiile legii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateral ă de către
concedent;
c) în cazul nerespect ării obligaţiilor contractuale de c ătre concesionar, prin reziliere, cu plata
unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de c ătre concedent, prin reziliere, cu plata
unei despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o cauza de for ţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renun ţare, fară plata unei
despăgubiri;
g) la expirarea termenului de depozitare în rampa Rates stabilit prin Autoriza ţia de Mediu
(2) La încetarea, din orice cauz ă, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de
concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate dup ă cum urmează:
a) bunuri de retur ....................
b) bunuri de preluare .................
c) bunuri proprii .....................
CAPITOLUL XII
Clauze contractuale referitoare la împ ărţirea responsabilit ăţilor de mediu între
concedent şi concesionar
Art. 24. Concesionarul este direct responsabil de respectarea condi ţiilor si reglementările de
mediu stipulate prin Autoriza ţia de Mediu si Programul de conformare
CAPITOLUL XIII
Forţa inajoră
Art. 25. - Nici una dintre părţile contractante nu r ăspunde de neexecutarea la termen saul şi de
executarea în mod necorespunz ător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract de concesiune, dac ă neexecutarea sau executarea necorespunz ătoare a
obligaţiei respective a fost cauzat ă de forţa majoră.
Partea care invoca for ţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de ............
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Dacă în termen de ......de la producere evenimentul respectiv nu înceteaz ă, părţile au dreptul
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune [ar ă ca vreuna dintre
ele sa pretind ă daune-interese.
CAPITOLUL XIV
Răspunderea contractuală
Art. 26. Nerespectarea dovedit ă de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale
prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage r ăspunderea contractual ă a părţii în culpă.
Partea în culp ă este obligată la plata penalit ăţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dac ă
acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperita este obligat ă suplimentar la daune6

interese.
Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalit ăţile pentru neîndeplinirea
fiecăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.

CAPITOLUL xvI
Litigii
Art. 2 7. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt
de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.
(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula în contractul de concesiune
clauze compromisorii.

CAPITOLUL XVII
Alte clauze
Art. 28. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adi ţional
încheiat între p ărţile contractante.
Concedentul poate modifica unilateral partea reglementar ă a prezentului contract de
concesiune, cu notificarea prealabil ă a concesionarului, din motive excep ţionale legate de
interesul naţional sau local, după caz.
Prezentul contract de concesiune împreun ă cu anexele care fac parte integrant ă din cuprinsul
sau reprezintă voinţa părţilor.
Prezentul contract de concesiune intr ă în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în ........
exemplare.

Concesionar,

Concedent,

Soc. Rampa Rates Tec SRL

U.A.T. Municipiul Tecuci
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