
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR. 9 

DIN Mg/ 

Privind: completarea contractului de de1eare a 2estiunii serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat din Municipiul Tecuci nr. 509 
/ 29 (V 201 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud. 

Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:______________ 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în 

şedinţă 	j2Ă 	în data de  

Având în vedere: 
- expunerea 	de 	motive 	a 	iniţiatorului, 	înregistrată 	sub 

nr C7 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii 

Publice, înregistrat sub nr.  

- raportul/rapoartele de avizare a1ia1e comisiei /comisiilor de specialitate nr. 
1,4si5; 

- art.7, alin.1, din Ordonanta Guvemului nr.71 / 2002 privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 
privat; 

- masura 8 din Decizia Camerei de Conturi Galati nr. 24 / 20 1 5; 
- Hotararea Consiliului Local nr. 38 / 28.02.2018; 
- art.36 , alin.2, lit c) si d) si alin 5 lit a) din Legea nr.215 / 2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

În baza prevederilor: 
-art.45, alin Il şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică  locală, republicată, cu modificările ş i c.ompletările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se completeaza Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

adrninistrare a dorneniului public si privat din rnunicipiul Tecuci nr.509/ 

2 8 03 20 1 8 cu Conti actul de prestai i servicii - administrare cirnitii e - rnenti onat 

in anexa nr. i, parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.2. Se cornpleteaza Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

adrninistrare a domeniului public si privat din municipiul Tecuci nr.5091 

28.03.2018 cu Contractul de prestari servicii - intretinere spatii verzi 

rnentionat in anexa nr.2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se completeaza Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat din municipiul Tecuci nr.5091 

28.03.2018 cu Contractul de prestari servicii - serviciul ecarisaj - rnentionat in 

anexa nr.3, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4.Toate contractele vor respecta legislatia de mediu specifica fiecarei 
activitati in parte cat si Normele de igiena si Normele de sanatate publica din 
municipiul Tecuci. 
Art.5. Se imputerniceste Primarul Municipiului Tecuci- domnul Catalin 
Constantin Hurdubae - sa perfecteze prezentele contracte de prestari servicii cat 
si actele aditionale acestor contracte cu exceptia aprobarilor, modificarilor, 
ajustarilor tarifelor aferente prestarilor de servicii. 
Art.6. Prezenta hotarare va intra in vigoare incepand cu data aprobarii acesteia. 
Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului 
Municipiului Tecuci. 
Art.8. Prezenta hotărre va fi adusă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija 
secretarului Municipiului Tecuci. 

Ă, 	 SECRETAR, 

Ê' II~ 

	 VALERICA~FO  

JUL 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 

DIN 

Privind: completarea contractului de dele2are a 2estiunii serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat din Municipinl Tecuci nr. 509 
/ 17R tv 

Conform Ordonantei nr.71 / 2002, privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrarea domeniului public si privat de interes local, 
coordonarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public si 
privat constituie dreptul exclusiv al autorit ăţilor administraţiei publice locale. In 

acest sens prin hotarareâ nr.38 / 28.02.2018, Consiliul Local Tecuci a aprobat 

forma de gestiune si contractul de delegare a gestiunii unor activitati din cadrul 

serviciilor de adrninistrare a domeniului public si privat. 

Pnn Decizia Camerei de Conturi Galati nr. 24 / 2015, masura nr.8, a fost 

dispusa obligativitatea incheierii si a unui contract de prestari servicii intre parti 

in baza contratului de delegare a gestiunii serviciilor de interes public conform 

hotararii Consiliului Local. Contractele prezentate respecta intocmai forma 

contractului de delegare a gestiunii aprobate de Consiliul Local Tecuci. 

Avand in vedere modificarile permanente a legislatiei din sectorul 

financiar si al serviciilor de utilitati publice, ce ar putea conduce la modificari 

ale contractelor de delegare a gestiunii aprobate de catre Consiliul Local, se 

propune imputernicirea Primarului pentru perfectarea si semnarea actelor 

aditionale la aceste contracte, cu exceptia celor ce privesc aprobarea, ajustarea, 

modificarea tarifelor prestarilor de servicii, in scopul de a nu perturba 

desfasurarea activitatilor operatorului serviciului. 

tiu 
catalin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR. 67, 	i. 

Privind: completarea contractului de de1eare a 2estiunii serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat din Municipiul Tecuci nr. 509 
/ 28.03.2018 

Activitatile din cadrul serviciilor de administrare a domeniului 

public si privat din municipiul Tecuci se desfasoara, executa, conform 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat din municipiul Tecuci nr. 509 / 28.03.2018, contract 

aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Tecuci. Aceasta modalitate de 

organizare , gestionare, rnonitorizare, control este stabilita prin Ordonanta nr. 7 1 

/ 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrarea 

domeniului public si privat de interes locaL Anexat la forma de contract 

aprobata de Consiliul Local Tecuci, Camera de Conturi Galati a dispus ca 

masura incheierea unui nou contract de prestari servicii cu acelasi oparator, 

aceeasi durata, clauze si aceleasi activitati, tarife, norme ca cele aprobate de 

Consiliul Local. 

Serviciul MonitorizareS i ii Publice 
Conslantin 



Anexa nr, 1 la HCL nr 

Contract de prestă ri servicii 

nr. 	din 

1. Preambul 

Avand in vedere: 

* H.C.L. a Municipiului Tecuci nr 38 / 28.02.2018; 

* Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a doemniului 
public si privat din municipiul Tecuci nr. 509 / 28.03.2018; 

* masura Camerei de Conturi Decizia nr.24 / 201 5 

s-a incheiat prezentul contract între: 

1.1. UAT MIJNICIPIUL TECUCJ, JUDEŢIJL GALAŢI, cu sediul în Tecuci, 
str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, telefon 0372364111, fax 0236816054, cod flscal 4269312 cont 
trezorerie R084TREZ3072 1A30053OXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 
Tecuci, reprezentată  prin dI. Catalin Constantin Hurdubae - Primar, si dna.. 

- Nicoleta Tapoi - DirectorGeneral, în caiitate de achizitor, pede o parte, 

ş1 

1.2. SOCIETATEA Administratia Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L., 
cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie nr.146 C, jude ţul Galaţi, tel./fax 0372959393/ 
0372898961, CU1 31434042 , număr îimatricu1are J17/382/2013, cont trezorerie 
R076BACX00000014483 14000, deschis la UNICREDIT Tecuci reprezentat ă  prin dl. 
Daniel Grosu - Administrator si dna Plesu Ana Lucia - sef Serviciu Financiar în 
calitate de prestator, pe de altă  parte, 

2. Dejinitii 
2.1 - Jn prezentul contract urmatorii termeni vor fî interpretati astfel: 

a) contract— reprezinta prezentul contract; 
b) acliizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite iri 

prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza 

contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 
sale, asurnate prin contract; 

d) servicii— activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, rnasinile, utilajele, piesele de schirnb si orice alte bunuri 

cuprinse în anexa!anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obliga ţia de 
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a le fljrniza aferent serviciilor prestate conforrn contractului; 
f) standarde - standardele, reglement ările tehnice sau altele asernenea; 
g) forta lnajora - un evenirnent mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 

greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut Ja rnomentul incheierii 
contractului si care face irnposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenirnente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau 
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat 
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parti. 

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

3. lnterpretare 
3.1 ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 
nu se specifica în mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul sipretul contractului 
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze: 

- .intretinerea parcelelor si cailor de acces dintre parcele; 
-intretinerea locurilor de inhumare a eroilor, a monumentelor istorice din incinta 
cimitirului; 
-asigurarea ordinei interioare si a bunei desfasurari a prestatiilor 
-prestarea serviciilor funerare in baza unor tarife stabilite de catre Consiliul Local 
Tecuci, 
în confonnitate cu cerintele Contractului de delegare a gestiunii rir. 509 din 28.03.2018, si cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de prestare servicii conform devizului general estimativ de lucrari semnat 
intre parti , UAT Municipiul Tecuci si soc. Administratia Cimitirelor si a Spatiilor Verzi 
Tecuci, la tarifele aprobate de catre Consiliul Local Tecuci. 

4.3. Prestatorul va aplica preturile si tarifele aprobate prin hotararea Consiliului Local 
Tecuci. Prestarea serviciilor va fi achitata in conformitate cu tarifele aprobate prin 
hotararea Consiliului Local Tecuci si a situatiilor de lucrari lunare acceptate la plata. 

4.4 Pretul convenit pentru indeplinirea coritractului, pl ătibil prestatorului de către achizitor, 
este stabiiit anual de comun acord beneficiar prestator pe baza devizului general anual. 

5. Durata conlractului 
5. 1. - Durata contractului pân ă  la expirarea duratei Contractului de deiegare a 
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gestiunii serviciilor publice de adrninistrare a domeniului public si privat de interes 
local nr. 509 / 28.03.2018 si anurne 28.03.2023. 

6. Docuinentele contractului 
6. 1 - Documentele prezentului contract sunt: 

* Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a dorneniului 
public si privat de interes local nr.509/28.03.2018 - aprobat de Consiliul Local Tecuci-
inclusiv anexele acestuia. 

7. Standarde 
7. 1 - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prev ăzute de 
legislatia in vigoare cu privire la serviciile contractate. 
7.2- Prestatorul este obligat sa respecte prevederile de mediu stabilite prin Legea nr. 102 
/ 2014 privind cimitirele si crematoriile umane si serviciile funerare, cat si a Normelor 
de igiena si Normele de sanatate publica in municipiul Tecuci aprobate prin HCL rir 
209 / 29.09.2017 

8. Caraclerul conjidenjial al conlraclu/ui 
8.1 •- (1) O parte contractant ă  nu are clreptul, firă  acordul scris al celeilaite p ăr(i: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte părţi, în afara 
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informatiile si documentele ob ţinute sau la care are acces în perioada 
de derulare a contractului în alt scop dect aceia de a-i îndepliiii obiigaţiile contractuale; 
(2). Dezvăluirea oricărei informaţii faţă  de persoanele implicate în îndeplinirea 
contractului se va face con.fiden ţial si se va extinde numai asupra acelor informa ţii necesare 
în vederea îndeplinirii contractului; 
8.2. O parte contractant ă  va fi exonerată  de răspunderea pentru dezv ăluirea de 
informaţii referitoare la contract dac ă : 
a) informaţia era cunoscută  părţii contractante înainte ca ea să  fi fost primită  de la cealaltă  
parte conlractantă; 

b)informatia a fost dezv ăluită  după  ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezv ăluire; 

c)partea contractant ă  a fost obligată  în mod legal să  dezvăluie informatia. 

9. Obligaliile principale ale prestalorului 
9. 1 - Prestatorul se obligă  să  presteze serviciile de la art. 4. 1.; 

9.2 - Prestatorul se oblig ă  să  presteze serviciile in conformitate cu caietele de sarcini 
pentru fiecare serviciu in parte aprobate prin hotarare de catre Consiliul Local Tecuci. 
9.3 - Prestatorul sa isi asigure in cel rnai scurt tirnp dotarea tehnica si in utilaje la care s-a 
angajat in oferta si sa dispuna de personal aferenta prestarii servicii.lor. 
9.4- Prestatorul va asigura contra cost rnateriale necesare pentru prestarea serviciilor 
9.5 - In caz de forta rnajora care deterrnina intarzierea in executia serviciului sau incetarea 
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temporara a acestuia prestatatorul va anunta de iridata beneficiarul si va contribui la 
rninimalizarea efectelor negative ivite 
9.6 - Prestatorul se oblig ă  să  despăgubească  achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclarnaţii si acţiuni în justiţie, ce rezultă  din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectual ă  (brevete, nurne, rn ărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, rnaterialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în leg ătură  cu 
produsele achiziţionate; si 

i) daune-interese, costuri, taxe ti cheltuieli de orice natur ă, aferente, cu excep ţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă  din respectarea caietului de sarcini întocmit de 
achizitor. 
9.7 - Se obliga sa achite redeventa de 3000 leilluna pana la 30 a lunii in curs. 

10. Obliga ţiile principale ale acliizitoruluî 
1 0. 1 - Beneficiarul se angajeaza sa acorde sprijin operatorului de servicii publice pe 

parcursul derularii contractului, la irritiativa acestuia de a imbunatati serviciul prestat pentru 
toate actiunile care nu contravin interesului cresterii calitatii serviciului respectiv; 
10.2- Sa achite la termenul stabilit c/v facturilor lunare. 

M. Sanctiunipentru neîndeplinirea culpabilă  a obligatillor 
11.1 - 1n cazul in care operatorul nu achita redeventa ia termenul stabilit se vor percepe 
penalitati de 0.03% pe zi de intarziere. 
1 1 .2- ln cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la data 
inregistrarii facturii la UAT Municipiul Tecuci, atunci acesta are obligatia de a plati, ca 
penalitati, suma de 0,03% pe zi din plata neefctuata. 	 . 
11.3  - Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar in cazul in care prestatorul nu si-a 
indeplinit timp de 6(sase) luni ob]igatiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor si a 
performantelor economico-financiare asumate 
11.4  - Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii publice in caz de neplata a 
facturii timp de 3 (trei) luni consecutive, operatorul de servicii publice putand pretinde 
despagubiri in conditiile prevazute de lege 
11 .5  - Contractul poate fI reziliat de drept in cazul in care operatorul este declarat in 
faliment. 

12. Alte responsabllit ăţi ale prestatorului 
12.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prev ăzute în contract cu 

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu 
propunerea sa. 

(2) Prestatorul se obligă  să  supravegheze prestarea serviciilor, s ă  asigure resursele 
umane, rnateriale, instalaţiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natur ă  provizorie, 
fie defrnitivă, cerute de si pentru contract, în m ăsura în care necesitatea asigur ării acestora 
este prevăzută  în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu ţia serviciilor în conforrnitate cu 
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caietui de sarcini aprobat de Consiliul Locai Tecuci si parte integranta din Contractul de 
delegare a gestiunii nr.509 / 28. 03. 2018 . Totodată, este răspunzător atât de siguran ţa 
tuturor operaţiuniior si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului 
folosit pe toată  durata contractului. 
12.3  - Prestatorul se obligă  să  asigure non-stop activitatea îri cadrul serviciilor contractate. 
12.4 - Prestatorul va nominaliza o persoan ă  care să  asigure interfaţa cu achizitorul. 

12.5 - Prestatorul va asigura paza bunurilor (obiecte de inventar) men ţionate în caietul de 
sarcni. ln cazul sustragerilor si deprecierilor cauzate bunurilor - proprietatea beneficiarului, 
prestatorul va suporta costul acestora. 

13.Alte responsabilit ăti ale acliizitorului 
1 3. 1 —Achizitorul se obligă  să  pună  la dispoziţia prestatorului orice facilităţiilsau informaţii 
pe care acesta le cere si pe care le consider ă  necesare îndeplinirii contractului. 

14. Receptie şi ver/icări 
14.1 - Achizitorul are dreptul de averifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile din legisla ţia în vigoare. 
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentan ţilor săi 
împutemiciţi pentru acest scop. 

14.3 - La verficarea lucrarilor se vor avea in vedere: 
* cantitatile de lucrari efectuate; 
*respectarea  planificarilor/graficelor de timp; 
* corespondenta  calitatii lucrarilor cu cea prevazuta in caietul de sarcini; 
*deficjentele  si intarzierile constatate si termenele de remediere a acestora. 

15. Iiiceperea, intarzierea, incetarea conlractului 
1 5. 1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat la dispozitia 

beneficiarului. 
15.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dac ă  este cazul, oricare faz ă  a 

acestora prevăzută  a fi temiiriată  într-o perioadă  stabilită  în planificarealgraficului de prestare 
trebuie finalizate în termenul convenit de p ărţi, termen care se calculeaz ă  de Ia data 
începerii prestării serviciilor. 
(2)Incazulîncare: 

i) 	orice motive de întârziere, ce nu se datoreaz ă  prestatorului; 
sau 
11) 	alte circumstanţe neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prirl 

încălcarea contractului de c ătre prestator, îndrept ăţesc prestatorul de a solicita 
prelungirea perioadei de prestarc a serviciilor sau a oric ărei faze a acestora, caz in care 
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părtile vor revizui, de cornun acord, perioada de prestare. 
(3) Incetarea contractului 

i) la expirarea duratei contractului; 
ii) in cazul in care interesul national sau local o irnpune, prin denuntare unilaterala de 

catre delegant; 
iii) pe cale amiabila prin acordul partiior 

Ajustarea pretului contractului 
16.1. Pentru serviciile prestate, pl ăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
conform situatiilor de lucrari.. 
16.2. Tarifele pentru prestatii de servicii se ajusteaza, modifica, aproba de catre Consiliul 
Local Tecuci prin hotarare. 

17. Amendamente 
1 7. 1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indepliriirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut 
fi prevazute Ia data incheierii contractul ui. 
17.2 - Prezentul contract poate fi modificat la solicitarea oric ărei dintre părţi, cu 
notificarea prealabilă  a celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte. 

8.Forta major ă  
1 8. 1 - Forta majora este coristatata de o autoritate competenta 
1 8 .2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza 
18.3  - indepliriirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, clar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 

parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

1 8.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

1 9. Solutionarea litigiilor 
1 9. 1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
20.2 - Daca, dupa 1 5 de zi]e de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 
executantul nu reusesc sa rezolve in rnod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre Cornisia de Arbitraj de pe langa Camera de 
Comert si 1ndustrie a Romanieie si , in caz de nesolutionare, partile se vor adresa 



judecatoriei in a carei raza teritoriala se desfasoara serviciul aflat in litigiu. 

20. Liniba care guverneaz ă  contractul 
20.1 - Limba care guverneaza contractul este lirnba rornana. 

21. Comunicari 
21.1  - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indepliriirea prezentului contract, trebuie 
sa tle transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie iriregistrat atat in momentul transmiterii cat si in rnomentul 
prmri. 
21.2  - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia conflrmarii in scris a primirii comunicarii. 

22. Legea aplicabila conlractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi 	 , . 	 prezentul contract 
subsecvent in doua exemplare, cate unul pentru flecare parte. 

BENEFICIAR, 
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 

Catalin Constantin Hurdubae 

Director Executiv 

Nicoleta Tapoi 

Consilier juridic 

Mirela Capraru 

OPERATOR, 
ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A 

SPATIILOR VERZI TECUCI 

ADM1NISTRATOR 

Daniel Grosu 

Sef Serviciu Financiar 

Ana Lucia Plesu 

Jurist 
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 
1jeet ar«I' le4p  

Contract de prestă ri servicii 

nr. 	din 

1. Preambul 

Avand in vedere: 

* H.C.L. aMunicipiului Tecuci nr 3 8 /28.02.2018; 

* Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat din municipiul Tecuci nr. 509 / 28 .03 .20 1 8; 

* masura Camerei de Conturi Decizia nr.24 / 2015, 

s-a incheiat prezentul contract între: 

1.1. UAT MUNICIPIUL TECUCJ, JUDEŢUL GALAŢI, cu sediul în Tecuci, 
str. 1 Decembrie 1918 nr.. 66, telefon 0372364111, fax 02368 1 6054, cod tlscal 4269312 cont 
trezorerie R084TREZ3 072 1 A3 0053 OXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 
Tecuci, reprezentată  prin dl. Catalin Constantin Hurdubae - Primar, si dna. 
Nicoleta Tapoi - Director General, Încalitate de achizitor, pe de o parte, 

ş1 

1.2. SOCIETATEA Administratia Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L., 
cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie nr.146 C, jude ţul Galaţi, tel./fax 0372959393/ 
0372898961, CUI 31434042 , număr înmatriculare J17/382/2013, cont trezorerie 
R076BACX00000014483 14000, deschis la UNICREDIT Tecuci reprezentat ă  prin dl. 
Daniel Grosu - Administrator si dna Plesu Ana Lucia - sef Serviciu Financiar în 
calitate de prestator, pe de alt ă  parte, 

2. Dejînitii 
2.1 - ln prezentul contract urmatorii termeni vor fl interpretati astfel: 

a) contract— reprezinta prezentul contract; 
b) acliizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite iri 

prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza 

contractului pentru indeplinirea irttegrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 
sale, asumate prin contract; 

d) servicii— activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echiparnentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri 

cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obliga ţia de 
a le flirniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

i standarde - standardele, reglernentările tehnice sau altele asernenea; 
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g) foria rnajora - un evenirnent rnai presus de controlui partilor, care nu se datoreaza 
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut Ja rnornentul incheierii 
contractului si care face irnposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; 
sunt considerate asernenea evenirnente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau 
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat 
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
irnposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia diri parti. 

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

3. lnterpreiare 
3.1 ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forrna singular vor 
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 
nu se specifica în mod diferit. 

Clauze obligatorii. 

4. Obiectul siprelul conlraclului 
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze: 

-ainenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor, a terenurilor de sport, 
a Iocurilor de agrenaent si a terenurilor de joaca pentru copii; 

. -combaterea insectelor daunatoare din zonele de agreinent, parcurile, 
gradinile publice si spatiile verzi intravilane; 
- dezinsectia, dezinfectia, deratizarea. 
în confomitate cu cerintele Contractului de delegare a gestiunii nr. 509 din 28.03.2018, si cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de prestare servicii conform devizului general estimativ de lucrari semnat 
intre parti si la tarifele aprobate de catre Consiliul Local Tecuci. 

4.3. Prestatorul va aplica preturile si tarifele aprobate prin hotararea Consiliului Local 
Tecuci. Prestarea serviciilor va fi achitata in conformitate cu tarifele aprobate prin 
hotararea Consiliului Local Tecuci si a situatiilor de lucrari lunare acceptate la plata. 

4.4 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, pl ătibil prestatorului de către achizitor, 
este stabilit anual de comun acord beneficiar prestator pe baza devizului general anual. 

5. Durata contraclului 
5. 1. - Durata contractului pân ă  la expirarea duratei Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
localnr. 509 /28.03.2018 si anume 28.03.2023. 

6. Documentele contractului 



6. 1 - Documentele prezentului contract sunt: 
* Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local rir.509128.03.201 8 

7. Slandarde 
7.1 - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prev ăzute de 
legislatia in vigoare cu privire la serviciile contractate. 
7.2- Prestatorul este obligat sa respecte prevederile de mediu stabilite prin legislatia in 
vigoare cat si a Normelor de igiena si Normele de sanatate publica in municipiul Tecuci 
aprobate prin HCL nr 209 / 29.09.2017 

8. Caraclerul confiden(ial al contraclului 
8.1 •- (1) O parte contractant ă  nu are dreptul, fară  acordul scris al celeilaite p ărţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte părţi, în afara 
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informatiile si documentele ob ţinute sau la care are acces în perioada 
de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-i îndeplini obliga ţiile contractuale; 
(2) Dezvăluirea oricărei inforrna ţii faţă  de persoanele implicate în îndeplinirea 
contractului se va face conlidenţial si se va extinde numai asupra acelor informa ţii necesare 
în vederea îndeplinirii contractului; 
8.2. O parte contractantă  va fi exonerată  de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la conlract dacă  
a) mfonnafia era cunoscută  păr(ii contractante Înainte ca ea să  ii fost primită  de la cealaltă  
partecon1ractantă 	 . 	........ 

b)informatia a fost dezvăluită  după  ce a fost obţinut acordul scris aI celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezv ăluire; 

c)partea contractantă  a fost obligată  în mod legal să  dezvăluie informatia. 

9. Obligatiile principale ale prestalorului 
9. 1 - Prestatorul se obligă  să  presteze serviciile de la art. 4. 1.; 

9.2 - Prestatorul se oblig ă  să  presteze serviciile in conformitate cu caietele de sarcini 
pentru fiecare serviciu in parte aprobate prin hotarare de catre Consiliul Local Tecuci. 
9.3 - Prestatorul sa isi asigure in cel mai scurt timp dotarea tehnica si in utilaje la care s-a 
angajat in oferta si sa dispuna de personal aferenta prestarii serviciilor. 
9.4- Prestatorul va asigura contra cost materiale necesare pentru prestarea serviciilor 
9.5 - In caz de forta majora care determina intarzierea in executia serviciului sau incetarea 
temporara a acestuia prestatatorul va anunta de indata beneficiarul si va contribui la 
minirnalizarea efectelor negative ivite 
9.6 - Prestatorul se obligă  să  despăgubească  achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii si acţiuni în justiţie, ce rezultă  din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectual ă  (brevete, nurne, m ărci înregistrate etc.), legate de 
echiparnentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în leg ătură  cu 
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produsele achizi ţionate; si 
ii) daune-interese, costuri, taxe ti cheltuieli de orice natur ă, aferente, cu excep ţia 

situaţiei în care o astfel cle înc ălcare rezultă  din respectarea caietului de sarcini întocrnit de 
achizitor. 
9.7 - Se obliga sa achite redeventa de 3000 lei/luna pana la 30 a lunii in curs. 

1 O. Obligatiile principale ale acliizitoruluî 
10.1 - Beneficiarul se angajeaza sa acorde sprijin operatorului de servicii publice pe 

parcursul derularii contractului, la initiativa acestuia de a imbunatati serviciul prestat pentru 
toate actiunile care nu contravin interesului cresterii calitatii serviciului respectiv; 
1 0.2- Sa achite la termenul stabilit c/v facturilor lunare. 

11. Sanctiunipentru neîndeplinirea culpabii ă  a obligatillor 
11.1 - ln cazul in care operatorul nu achita redeventa la termenul stabi1it se vor percepe 
penalitati de 0.03% pe zi de intarziere. 
1 1 .2- In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la data 
inregistrarii facturii la UAT Municipiul Tecuci, atunci acesta are obligatia de a plati, ca 
penalitati, suma de 0,03% pe zi din plata neefectaata.. 
11.3 - Prezentul contract poate Ii reziliat de beneficiar in cazul in care prestatorul nu si-a 
indeplinit tiinp de 6(sase) luni obligatiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor si a 
performantelor econornico-financiare asumate 
11.4  - Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii publice in caz de neplata a 
facturii timp de 3 (lrei) luni consecutive, operatorul de servicii publice putand pretinde 

1 1.5 - Conlractul poate li reziliat de drept in cazul in care operatorul este declarat in 
faliment. 

12. Alte responsabllit ăti ale prestatorului 
12.1 (1) Prestatorui are obliga ţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesiona1ismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu 

propunerea sa. 
(2) Prestatorul se oblig ă  să  supravegheze prestarea serviciilor, s ă  asigure resursele 

umane, materiale, instala ţiile, echipamentele si orice alte asemenea, fle de natur ă  provizorie, 
fle definitivă, cerute de si pentru contract, în m ăsura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevăzută  în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu ţia serviciilor în conformitate cu 
caietul de sarcini aprobat de Consiliul Local Tecuci si parte integranta din Contractul de 
delegare a gestiunii nr.509 / 28. 03. 2018 . Totodată, este răspunzător atât de siguran ţa 
tuturor operaţiuniior si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personaluiui 
folosit pe toată  durata contractului. 
12.3 - Prestatorul se oblig ă  să  asigure non-stop activitatea în cadrul serviciilor contractate. 

12.4 - Prestatorul va nominaliza o persoan ă  care să  asigure interfaţa cu achizitorul. 
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l 2.5 - Prestatorul va asigura paza bunurilor (obiecte de inventar) men ţionate în caietul de 
sarcni. ln cazul sustragerilor si deprecierilor cauzate bunurilor - proprietatea beneficiarului, 
prestatorul va suporta costul acestora. 

13. Aite responsabilit ăti aie achizitorului 
1 3. 1 —Achizitorul se obligă  să  pună  la dispoziţia prestatorului orice facilit ăţii!sau informaţii 
pe care acesta le cere si pe care 1e consider ă  necesare îndeplinirii contractului. 

14. Receptie şi ver ţicări 

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili confonnitatea lor cu prevederile din legislaţia în vigoare. 

14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentan ţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop. 

14.3 - La verficarea lucrarilor se vor avea in vedere: 
* cantitatile de lucrari efectuate; 	 . 
*respectarea  planificarilor!graficelor de timp; 
*corespondenta  calitatii lucrarilor cu cea prevazuta in caietul cle sarcini; 
*deficjentele  si intarzierile constatate si termenele de remediere a acestora.. 

15. Incepera, inlwzierea incetarea conlradidui 	.. 	 .. . . 

1 5. 1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat la dispozitia 
beneficiarului. 

15.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dac ă  este cazul, oricare fază  a 
acestora prevăzută  a fi terminată  într-o perioadă  stabilită  în planificarea!graficului de prestare 
trebuie finalizate în termenul convenit de p ărţi, termen care se calculeaz ă  de Ia data 
începerii prestării serviciilor. 
(2) In cazul în care: 

i) orice motive de întârziere, ce nu se datoreaz ă  prestatorului; 
sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 

încălcarea contractului de c ătre prestator, îndrept ăţesc prestatorul de a solicita 
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oric ărei faze a acestora, caz in care 
părtile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare. 
(3) Incetarea contractului 

i) la expirarea duratei contractului; 
ii) in cazul in care interesul national sau local o irnpune, prin denuntare unilaterala de 

catre delegant; 
iii) pe cale arniabila prin acordul partilor 
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Ajustarea pretului contractului 
16. 1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
conforrn situatiilor de lucrari.. 
16.2. Tarifele pentru prestatii de servicii se ajusteaza, rnodifica, aproba de catre Consiliul 
Local Tecuci prin hotarare. 

17 Amendamente 
1 7. 1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut 
fi prevazute Ia data incheierii contractul ui. 
17.2 - Prezentul contract poate fi modificat la solicitarea oricărei dintre părţi, cu 
notificarea prealabilă  a celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte. 

18.Forta major ă  
1 8. 1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 

parti, iniediat si in mod coinplet, producerea acesteia si sa ia orice rnasuri care ii stau la 
dispozitie in vederea 1initarii consecintelor. 
1 8.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estiineaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

.1 9.  Soluţionarea litigiilor 
1 9. 1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neinteiegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 
executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre Comisia de Arbitraj de pe langa Camera de 
Comert si Industrie a Romanieie si , in caz de nesolutionare, partile se vor adresa 
judecatoriei in a carei raza teritoriala se desfasoara serviciul afiat in litigiu. 

20. Lirnba care guvernează  contractul 
20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
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21. Comunicari 
21 .1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in rnomentul transmiterii cat si in momentul 
prirnirii. 
21.2  - Comuriicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii iri scris a primirii comunicarii. 

22. Legea aplicabila contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat coriform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi 	 , 	 prezentul contract 
subsecvent in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

BENEFICIAR, 
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 

l 	l .1 tl 

Catalin Constaaatin Hurdubae 

Director Executiv 

Nicoleta Tapoi 

OPERATOR, 
ADMINTSTRAREA CIMITIRELOR sI A 

SPATIILOR VERZI TECUCI 

Daniel Grosu 

Sef Serviciu Financiar 

Ana Lucia Plesu 

Consilier juridic 
	 Jurist 

Mirela Capraru 
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Anexa nr.3 la HCL nr 
 Y-IîeI4~

- tiYI-CI« 

Contract de prestă ri servicii 

nr. 	din 

1. Preambul 

Avand in vedere: 

* H.C.L. a Municipiului Tecuci nr 38 / 28.02.2018; 

* Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a doemniului 
public si privat din municipiul Tecuci nr. 509 / 28.03.201 8; 

* masura Camerei de Conturi Decizia nr.24 / 201 5 9  

s-a incheiat prezentul contract între: 

1.1. UAT MUNICIPIUL TECUCJ, JUDEŢUL GALAŢI, cu sediul în Tecuci, 
str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, telefon 037236411 1, fax 0236816054, cod tlscal 42693 12 cont 
trezorerie R084TREZ3 072 1 A3 005 3 OXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 
Tecuci, reprezentat ă  prin dl. Catalin Constantin Hurdubae - Primar, si dna. 
Nicoleta Tapoi - Director General, în calitate de acbizitor, pe de o parte, 

ş 1 

1.2. SOCIETATEA Administratia Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L., 
cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie nr.146 C, judeţul Galaţi, tel./fax 0372959393/ 
0372898961 9  CU1 31434042 , număr înmatriculare J17/382/2013, cont trezorerie 
R076BACX00000014483 14000, deschis la UNICREDIT Tecuci reprezentat ă  prin dI. 
Daniel Grosu - Administrator si dna Plesu Ana Lucia - sef Serviciu Financiar în 
calitate de prestator, pe de altă  parte, 

2. Dejinitii 
2.1 - hi prezentul contract urmatorii termeni vor fI interpretati astfel: 

a) contract— reprezinta prezentul contract; 
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite iri 

prezentul contract; 
c) pretul contractuiui - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza 

contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 
sale, asumate prin contract; 

d) servicii— activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri 

cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obliga ţia de 
a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f) sandarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asernenea; 
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g,) forta rnajora - un evenirnent rnai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 
greselii sau viriei acestora, care nu putea fi prevazut Ja mornentul incheierii 
contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, iricendii, inundatii sau 
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat 
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parti. 

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

3. lnterpretare 
3.1 ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 
nu se specifica în mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul sipretul contractului 
4.1 Prestatoiui se obliga sa presteze: 

-organizarea si exploatarea activitatilor de ecarisaj: 
* strangerea cainilor fara stapan de pe domeniul public sau privat al UAT 
•Municipiul .Tecuci, terenuri private neingradite sau Iasate fara paza ale unor 
persoane juridice, terenuri private din curtile comune numai cu acordul 
proprietarilor si numai in baza reclamatiilor scrise ale persoanelor fizice sau 
j uridice 
*ingrijirea  cainilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizare si inregistrarea lor intr-o 
evidenta unica; 
* eutanisierea  cainilor bolnavi sau periculosi conform OUG 1 55/200 1. 
în confomiitate cu cerintele Conlractului de delegare a gestiunii rir. 509 din 28.03.2018, si cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de prestare servicii. 

4.3. Prestatorul va aplica preturile si tarifele aprobate prin hotararea Consiliului Local 
Tecuci. Prestarea serviciilor va fi achitata in conformitate cu tarifele aprobate prin 
hotararea Consiliului Local Tecuci si a situatiilor de lucrari lunare acceptate la plata. 

4.4 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 
este stabilit anual de comun acord beneficiar prestator pe baza devizului general anual. 

5. Durata contractului 
5.1. - Durata contractului pnă  la expirarea duratei Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de adrninistrare a domeniului public si privat de interes 

2 



local nr. 509 /28.03.2018 si anurne 28.03.2023. 

6. Docurnenlele conlraclului 
6. 1 - Docurnentele prezentului contract sunt: 

* Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a dorneniului 
public si privat de interes local nr.509/28.03.2018 

7. Slandarde 
7.1 - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prev ăzute de 
legislatia in vigoare cu privire la serviciile contractate. 
7.2- Prestatorul este obligat sa respecte prevederile de mediu stabilite prin actele legale 
in vigoare OUG 1 55/200 1 ,Legea nr.205 / 2004, cat si a Normelor de igiena si Normele 
de sanatate publica in municipiul Tecuci aprobate prin HCL nr 209 / 29.09.20 1 7 

& Caracterul conjiden ţial al contractului 
8.1 •- (1) Oparte contractant ă  nu are dreptul, fără  acordul scris al celeilaite părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte părţi, în afara 
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 	. 
b) de a utiliza informatiile si documentele ob ţinute sau la care are acces în perioada 
de derulare a contractului în alt scop dect acela de a-i îndeplini obliga ţiile contractuale; 
(2) Dezvăluirea oricărei irifonnaţii faţă  de persoanele implicate în îndeplinirea 
contractului se va face confiden ţial si se va extinde numai asupra acelor infomia ţii necesare 
în vederea îndeplinirii conlractului; 
8.2. O parte contractantă  va fi exonerată  de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la conlract dac ă: 
a) informaţia era cunoscută  părţii contractante înainte ca ea să  11 fost prinrită  de Ia cealaltă  
parte contractantă  
b)informatia a fost dezvăluită  după  ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezv ăluire; 

c)partea conlractant ă  a fost obligată  în mod legal să  dezvăluie informatia. 

9. Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1 - Prestatorul se oblig ă  să  presteze serviciile de la art. 4.1.; 

9.2 - Prestatorul se obligă  să  presteze serviciile in conformitate cu caietele de sarcini 
pentru flecare serviciu in parte aprobate prin hotarare de catre Consiliul Local Tecuci. 
9.3 - Prestatorul sa isi asigure in cel mai scurt timp dotarea tehnica si in utilaje la care s-a 
angajat in oferta si sa dispuna de personal aferenta prestarii serviciilor. 
9.4- Prestatorul va asigura contra cost materiale necesare pentru prestarea serviciilor 
9.5 - Jn caz de forta majora care determina intarzierea in executia serviciului sau incetarea 
temporara a acestuia prestatatorul va anunta de indata beneficiarul si va contribui 1a 
rninima]izarea efectelor negative ivite 
9.6 - Prestatorul se obligă  să  clespăgubească  achizitorul impotriva oric ăror: 
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i) reclarnaţii si acţiuni în justiţie, ce rezult ă  din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectual ă  (brevete, nurne, m ărci înregistrate etc.), legate de 
echiparnentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în leg ătură  cu 
produsele achizi ţionate; si 

ii)daune-iriterese, costuri, taxe ti cheltuieli de orice natur ă, aferente, cu excep ţia 
situaţiei în care o astfel de îricălcare rezultă  din respectarea caietului de sarcirii îritocmit de 
achizitor. 
9.7 - Se obliga sa achite redeventa de 3000 lei!luna pana la 30 a luriii in curs. 

10. Obligaţiile princiale ale achizitoruluî 
1 0. 1 - Beneflciarul se angajeaza sa acorde sprijin operatorului de servicii publice pe 

parcursul derularii contractului, la initiativa acestuia de a imbunatati serviciul prestat pentru 
toate actiunile care nu contravin interesului cresterii calitatii serviciului respectiv; 
1 0.2- Sa achite la termenul stabilit c!v facturilor lunare. 

M. Sanciiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă  a obligaţillor 
11.1 - ln cazul in care operatorul nu achita redeventa la termenul stabilit se vor percepe 
penalitati de 0.03% pe zi de intarziere. 	 . 
1 1 .2- ln cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la data 
inregistrarii facturii la UAT Municipiul Tecuci, atunci acesta are obligatia de a plati, ca 
penalitati, suma de 0,03% pe zi din plata neefectuata 
1 1 .3 - Prezentul contract poate 1î reziliat de beneflciar in cazul in care prestatorul nu si-a 
indeplinit turip de 6(sase) luni obligatiile contractuale cu piivire la calitatea serviciilor si a 
perfoimantelor economico-financiare asurnate 
11.4  - Contractul poate [î reziliat de operatorul de servicii publice in caz de neplata a 
facturii timp de 3 (trei) luni consecutive, operatorul de servicii publice putand pretinde 
despagubiri in conditiile prevazute de Iege 
1 1.5 - Contractul poate [i reziliat de drept in cazul in care operatorul este declarat in 
faliment. 

12. Alte responsabllil ăţi ale preslalorului 
12.1 (1) Prestatorul are obliga ţia de a executa serviciile prev ăzute în contract cu 
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu 
propunerea sa. 

(2) Prestatorul se obligă  să  supravegheze prestarea serviciilor, s ă  asigure resursele 
umane, materiale, instalaţiile, echipamentele si orice alte asernenea, fie de natur ă  provizorie, 
fie defliiitivă, cerute de si pentru contract, în m ăsura în care necesitatea asigur ării acestora 
este prevăzută  în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
12.2 - PrestatoruI este pe deplin responsabil pentru execu ţia serviciilor în conformitate cu 
caietul de sarcini aprobat de Consiliul Local Tecuci si parte integranta din Contractul de 
delegare a gestiunii nr.509 / 28. 03. 2018 . Totodată, este răspunzător atât de siguranţa 
tuturor operaţiuniior si rnetodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personaiului 



folosit pe toată  durata contractului. 
12.3 - Prestatorul se obligă  să  asigure non-stop activitatea în cadrul serviciilor contractate. 
12.4 - Prestatorul va nominaliza o persoan ă  care să  asigure interfaţa cu achizitorul. 

1 2.5 - Prestatorul va asigura paza bunurilor (obiecte de inventar) men ţionate în caietul de 
sarcni. In cazul sustragerilor si deprecierilor cauzate bunurilor - proprietatea beneficiarului, 
prestatorul va suporta costul acestora. 

13. Alle responsabilil ăli ale acliizilorului 
1 3. 1 —Achizitorul se obligă  să  pună  la dispoziţia prestatorului orice facilit ăţii!sau informaţii 
pe care acesta le cere si pe care le consider ă  necesare îndeplinirii contractului. 

14. Receptie şi ver/icări 

1 4. 1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conforrnitatea lor cu prevederile din legisla ţia în vigoare. 
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentan ţilor săi 
împuterniciţi pentiu acest scop. 
14.3 - La verlicarea lucrarilor se vor avea in vedere: 
* cantitatile de lucrari efectuate; 
*respect ea  planificarilortgraficelor de tunp; 
*corespondenta caliţatii lucrarilor cu cea prevazuta in caiet.1 de sarcini;. 	• 

si intarzierile constatate si termenele de remediere a acestora. 

15. Inceperea, intarzierea, incetarea contractului 
1 5. 1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat la dispozitia 

beneficiarului. 
15.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dac ă  este cazul, oricare fază  a 

acestora prevăzută  a 11 terminată  într-o perioadă  stabilită  în planificarea!graflcului de prestare 
trebuie finalizate în termenul convenit de p ărţi, termen care se calculează  de Ia data 
începerii prestării serviciilor. 
(2)Jncazulîncare: 

i) orice motive de întârziere, ce nu se datoreaz ă  prestatorului; 
sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 

încălcarea contractului de c ătre prestator, îndrept ăţesc prestatorul de a solicita 
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oric ărei faze a acestora, caz in care 
părtile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare. 
(3) Jncetarea contractului 

i) ia expirarea duratei contractului; 
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in cazul in care interesul national sau local o irnpune, prin denuntare unilaterala de 
catre delegant; 

iii) pe cale arniabila prin acordul partilor 

Ajustarea pretului contractului 
16. 1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
conform situatiilor de lucrari.. 

16.2. Tarifele pentru prestatii de servicii se ajusteaza, modifica, aproba de catre Consiliul 
Local Tecuci prin hotarare. 

17 Amendaniente 
1 7. 1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut 
fi prevazute Ia data incheierii contractul ui. 
17.2 - Prezentul contract poate fi modificat la solicitarea oricărei dintre părţi, cu 
notificarea prealabilă  a celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte. 

18. Forla major ă  
1 8. 1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
1 8.2 - Forta Inajora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contict, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
183 - indeplinirea contractului va ii suspendata in perioada de actiune a fortei rnajore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia 
1 8.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 

parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

1 8.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

19. Soluionarea litigiilor 
1 9. 1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 
executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre Cornisia de Arbitraj de pe langa Camera de 
Comert si Industrie a Rornanieie si , in caz de nesolutionare, partile se vor adresa 
judecatoriei in a carei raza teritoriala se desfasoara serviciul aflat in litigiu. 

20. Liii,ba care guvernează  contrgictui 
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20. 1 - Lirnba care guverneaza contractul este limba rornana. 

21. Comunicari 
21.1  - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 
primirii. 
21.2  - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

22. Legea ajlicabila contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi 	 , 	 _prezentul contract 
subsecvent in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

BENEFICIAR, 	 OPERATOR, 
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 	ADMINISTRAREA CIMITRELOR SI A 

SPATIILOR VERZI TECUCI 

PRIMAR 	 ADM]]ISTRATOR 

Catalin Constantin Hurd*ibae 	 Daniel Grosu 

Director Executiv 
	

Sef Serviciu Financiar 

Nicoleta Tapoi 
	

Ana Lucia Plesu 

Consilier juridic 	 Jurist 

Mirela Capraru 
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