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JETUU Ă LA.Ti 
UN1CIPIUL TUCUCI 

CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr._____ 

Din J 	2018 

Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 3 (Anexa nr. 1) Ia Contractul de 
dele2are a 2estiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului 
Tecuci nr. 35960130.06.2017 g  incheiat cu societatea Compania de Utilitati Publice 
Tecuci SRL g  cu privire Ia modificarea suprafetelor de teren din domeniul public si 
privat ale U.A.T. Muiiicipiul Tecuci pe care se efectueaza Iucrari de salubrizare 
manuala si mecanizata si aprobarea Anexei nr. 2 la prezenta hotarare cu privire 
modificarea si completarea Contractului de dele2are a 2estiunii nr. 35960/30.06.2017, 
in vederea incheierii Contractului de prestari servicii publice pentru activitatile de 
salubrizare. 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 64408/19.07.2018; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ORDINARA în data de 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 64409/19.07.2018; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitcrizare Servicii Publice, îriregistrat sub nr. 

64410/19.07.2018; 	 , 	 .:........ 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. , 
-. adresa Soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL nr. 3918/18.06.2018, inregistrata la U.A.T. 

Municipiul Tecuci cu nr. 56672/18.06.2018; 
- Dispozitia Primarului nr. 350/02.03.2018 cu privire la constituirea comisiei de masurare a 

suprafetelor de teren din domeniul public si privat ale U.A.T. Municipiul Tecuci pe care se 
efectueaza lucrari de salubrizare manuala si rnecanizata; 

- Procesul verbal de masurare nr. 44037/19.04.2018, anexa la Dispozitia nr. 350/02.03.2018; 
- Anexele 1-5 la procesul verbal nr. 44037/19.04.2018; 
- Decizia Camerei de Conturi Galati nr. 24/2015, masura nr. 8 cu privire la obligativitatea incheierii 

Contractului de prestari servicii de salubrizare intre operator si U.A.T. Municipiul Tecuci; 
- Contractul de delegare a gestiunii nr. 35960/30.06.2017 incheiat intre Municipiul Tecuci si 

Cornpania de Utilitati Publice Tecuci SRL; 
- Art. 36 alin. 2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 
-art.45, alin. 2 si art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată , 
cu modificările şi completările ulterioare; 

1-10  

AJ-t.1. Se aproba Actul aditional nr. 3 la Contractui de delegare a gestiunii nr. 35960/30.06.2017 

incheiat itre Municipiul Tecuci si societatea Compania de Utiiitati Publice Tecuci SRL conforrn anexei 

nr. 1, parte integranta Ia prezenta hotarare. 



Art.2. Se aproba completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 35960130.06.201 8 conforrn 
Anexei nr. 2, parte integranta la prezenta hotarare. 

Art.3. Contractul de prestari servicii pentru activitatile din cadrul serviciului public de salubrizare, 
va respecta toate prevederile legale in vigoare cu privire Ia normele de igiena si sanatate publica si de 
protectie a rnediului. 

Art.4. Se imputerniceste Primarul Municipiului Tecuci, domnul Catalin Constantin Hurdubae, sa 
perfecteze si sa semneze Actul aditional nr. 3 si a Contractului de prestari servicii, conform Anexlor 1 si 
2 la prezenta hotarare. 

Art.5. Se imputerniceste Primarul Municipiului Tecuci, domnul Catalin Constantin Hurdubae, sa 
perfecteze si sa semneze orice modificare sau completare intervenita ulterior la Contractul de delegare a 
gestiunii si Ia Contractul de prestari servicii prin acte aditionale, cu exceptia modificarilor si ajustarilor 
tarifelor prestate de operator, care vor fi aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local. 

Art.6. Orice prevedere contrar ă  prezentei se abrogă . 
Art.7. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului rnunicipiului Tecuci. 
Art.8. Prezenta hotărâre va fi cornunicat ă  celor interesa ţi, prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

)INŢĂ , SECRETAR, 
VALERICA F TAC E 

1 ţ,/I 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 	 ,_ 	2? 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 3 (Anexa nr. 1) la Contractul de de1eare a 
aestiunji din cadrul serviciuluj public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 
35960/30.06.2017, incheiat cu societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL, 
cu privire Ia modificarea suprafetelor de teren din domeniul public si privat ale 
U.A.T. Municipiul Tecuci, pe care se efectueaza lucrari de salubrizare manuala si 
mecanizata si aprobarea Anexei nr. 2 la prezenta hotarare cu privire la completarea 
Contractului de de1eare a Liestiunii nr. 35960/30.06.2017, in vederea incheierii 
Contractului de prestari servicii publice pentru activitatile de salubrizare. 

Pentru a se asigura gestionarea serviciilor de utilitati publice, in speta serviciile 

publice de salubrizare, astfel incat sa fie respectate obligatiile specifice serviciului public, 

autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa monitorizeze si sa controleze 

modul de respectare a obligatiilor stabilite in sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de 

operatori prirî contractele de delegare a gestiunii cu privire la respectarea indicatorilor de 

performanta si a nivelurilor serviciilor, urmarindu-se astfel, exploatarea eficienta si in 

conditii de siguranta a serviciului de salubrizare maunala si mecanizata pentru suprafetele 

de teren din domeniul public si privat ale U.A.T. Municipiul Tecuci. 

In vederea stabilirii reale a suprafetelor de teren si eficientizarea serviciului public de 

salubrizare manuala si mecanizata, prin Dispozitia rir. 350/02.03.2018 s-a constituit 

comisia de masurare a suprafetelor de teren din domeniul public si privat ale U.A.T. 
Municipiul Tecuci. 

Avand in vedere masura nr. 8 din Decizia Camerei de Conturi Galati nr. 24/2015, se 
impune incheierea Contractului de prestari servicii intre operator si U.A.T. Municipiul 

Tecuci, contract ce va completa Contractul de delegare a gestiunii nr. 35960/30.06.2017 
prin proiectul de hotarare. 

Avand in vedere motivele przentate mai sus, consideram necesara si oportuna de a 

supune spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma propusa. 

PRIMAR b, tNl 
CATALIN CONSTAN1IHL 

: 

Q 
* 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

NR.  

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de de1eare a estiunii din 
cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960/30.06.2017, 
incheiat cu societatea Compania de Utilitati Publice, cu privire la modificarea 
suprafetelor de teren din domeniul public si privat ale U.A.T. Municipiul Tecuci pe 
care se efectueaza Iucrari de salubrizare manuala si mecanizata si aprobarea Anexei 
nr. 2 la prezenta hotarare. cu  privire la completarea Contractului de de1eare a 

estiunii nr. 35960/30.06.2017, in vederea incheierii Contractului de prestari servicii 
publice pentru activitatile de salubrizare. 

Pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii de salubrizare manuala si 
mecanizata in municiupiul Tecuci, s-a avut in vedere o actualizare pe baza de noi 
masuratoriasuprafeteJor de teren din domeniul.pub.lic si privat ale.U.A.T. Municipiul 
Tecuci. Astfel, prin Dispozitia Primarului nr. 350/02.03.2018, s-a constituit comisia de 
masurare a suprafetelor de teren din domeniul public si privat ale U.A.T. Municipiul 
Tecuci pe care se efectueaza lucrari de salubrizare manuala si mecanizata. 

Suprafetele reale, nou masurate, se regasesc in anexele 1-4 la procesul verbal de 
masurare nr. 44037/19.04.2018. 

In vederea eficientizarii intocmirii documentelor cu privire la activitatea operatorului 
de salubrizare manuala si mecanizata, de colectare, transport si depozitat deseuri, este 
necesara imputernicirea primarului de a incheia acte aditionale la contractele de delegare a 
gestiunii si prestari servicii in timpul cel mai scurt, la orice modificare legislativa 
intervenita. 

Având în vedere prevederile din Legea serviciilor publice nr. 51/08.03.2006, cu 
modificările ulterioare, din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 
1 01/25 .04.2006, republicata si a Deciziei Camerei de Conturi Galati nr. 24/2015, masura 
8, proiectul de hotatrare îndeplineste condi ţiile de legalitate spre a fî supus dezbaterii si 
aprobării Consiliului Local Tecuci. 

Serviciul Mozitoriziire Servicii Pubiice 
::_ Iftirnie 



Anexa nr. 1 la H.C.L  

ACT ADITIONAL NR. 3/02.07.2018 
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII NR. 35960/30.06.2017 

Nr. Inregistrare 60024/02.07.20 1 8 

Partile contractante: 
U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in strada 1 Decembrie 19 1 8, nr. 66, judetul Galati, cod fiscal 

nr. 4269312, cont IBAN R084TREZ3072I300205XXXXX, deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentata de 
d-1. Catalin Constantin Hurdubae, avand functia de Primar in calitate de DELEGANT, pe de o parte, 
si 

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, cu sediul in Tecuci str. 1 Decembrie 
1918, nr. 146D, telefon/fax +040236820312 / +040236820312, mail: cuptecuci@municipiultecuci.ro,  

- avandnrde inmatriculareIa Reg stn-ComeiIui Galati J1 7/14i9/18;12Oi-1 odunic de inregitrare 
29358725, titulara a contului R033BRDE180SV13073071800 deschis la BRD Tecuci, reprezentata de 
domnul Ionut Voinea, avand functia de administrator, in calitate de operator, pe de alta parte, 
De comun acord am hotarat completarea unor prevederi contractuale, avand in vedere continutul 
urmatoarelor acte, normative si adiacente: 

- Dispozitia Primarului rir. 350/02.03.2018 cu privire la constituirea comisiei de masurare a 
suprafetelor de teren din domeniul public si privat ale UAT Municipiul Tecuci pe care se efectueaza 
lucrari de salubrizare manuala si mecanizata. 

- Proces-verbal de masurare nr. 44037/19.04.2018, parte a Dispozitiei Primarului nr. 
350/02.03 .201 8, a unor suprafete de teren din domeniul public si privat al UAT Municiupiul Tecuci pe 
care se efectueaza unele lucrari de salubrizare manuala si rnecanizata si anexele 1 - 4 ce fac parte 
integranta din proceul verbal. 

- Adresa nr. 391 8/18.06.201 8 emisa de Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL si inregistrata 
1aUAT Municipiul Tecuci cunr. 56672/18.06.2018. 

Art. 1. La Cap. Ii ,,OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2, se cornpleteaza cu litera ,,n, 
care are urrnatorul continut: 
,,Se rnodifica unele suprafete de teren din dorneniul public si privat al U.A.T. Municipiul Tecuci pentru 
care se efectueaza lucrari de saiubrizare - maturat rnanual cai rutiere si iritretinere cai rutiere si mecanizat, 
conforrn Anexelor 1-4 la Procesul verbal nr. 44037/19.04.2018. 



Art.2. La Cap. Il ,,OIIECTUL CONTRACTULUI. pc1. 2.2, se cornp]eteaza cu litera ,,o, 
care are urrnatoru] continut: 

Se modifica periodicitatea pentru lucrari]e de salubrizare manuala conform Anexelor 1-4 si se introduc 
Iucrari de salubrizare mecanizata pentru suprafetele corespunzatoare Anexei nr.5 cu periodicitatea 
aferenta. 

Art. 3. Toate cele]alte prevederi contractuale rarnan nernodificate. 

Prezentul act aditional s-a incheiat astazi 
	

in doua exemplare originale, 
cate unul pentru fiecare parte. 

DELEGAT 
	

OPERATOR 
U.A.T. Municipiul Tecuci 

	
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 

PRIMAR 
	

ADMINISTRATOR 
Catalin Constantin Hurdubae 

	 Ionut Voinea 

DIRECTOR GENERAL ECONOMIC 
	

CONTABIL SEF 
Nicoleta Tapoi 
	

Catalin Prescura 

CONSILIER JURIDIC 	 CONSILIER JURIDIC 



Anexa nr. 2 Ia H.C.L. A41 / 

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

Municipiul Tecuci 

Nr. 

CAP. I 
Părtile contractante 

ART. 1. Soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL,cu sediul în Tecuci, strada 
1 DECEMBRIE 1918, NR.146A, CUI: 29358725; J17/1419/.03.2013, reprezentat ă  de 
Administrator/Director General Ionut Voinea, în calitate de operator/prestator, pe de o parte, 
şi 

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci str. 1 Decembrie 1918,  nr.66, 
reprezentat ă  de către Primar - Cătălin Constantin Hurdubae, Director Economic - ec Ţăpoi 
Nicoleta, în calitate de utilizator, au convenit s ă  încheie prezentul contract de prest ări de 
servicii de precolectare, colectare, transport şi depozîtare al deşeurilor municipale, măturatul, 
spălatul, stropirea si între ţinerea căilor publice, curăţirea si transportul zăpezii de pe căile 
publice, cu respectarea urm ă oareior ciauze: 

CAP. 11 
Obiectul contractului 

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

ART. 3. Operatorul va presta activitatea de ridicare a de şeurilor municipale de pe raza 
UAT Tecuci, judetul Galati, domeniul public si privat, inclusiv colectarea si ridicarea 
deseurilor din incinta sediului U.A.T. Municipiul Tecuci. 

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

ART. 5. (1) Contractul de prestare a activit ăţii de salubrizare se încheie între utilizator 
i prestator pe o perioadă  de  

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



nr. 101/2006. cu cornpletarile si modificarile ulterioare; 
- prin reziliere; 
- în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciar ă  ş i/sau falirnent al operatorului. 

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

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

CAP. 111 
Drepturile şi ob1iatii1e operatorului 

ART. 7. Operatorul are urrn ătoarele drepturi: 
- să  încaseze Iunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate,conform situatiilor de 
lucrari; 

- să  asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prest ări de servicii; 
- să  iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activit ăţii de colectare a 
deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza 
normeior legale, prin acte adiţionale; 
- să  solicite recuperarea debitelor în instan ţă. 

ART. 8. Operatorul are următoarele obligaţii: 
- sa achite redeventa stabiiita conforrn H.C.L. nr. 42/28.02.2018, Art. 7 in cuantuin de 7.100 
lei/luna 
- intârzierea la plata redeven ţei atrage penalităţi de 0,01 % /zi de întârziere aplicate la suma 
datorata, conform art. 176 din Legea 207/2015, actualizata,, privind Codul de procedura fiscala 
si care, conform aceiuiasi articoi 176, alin. (3) Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de 
plata a dobanziior (0,02%), urmând ca pentru întârzierile de la plata redeven ţei ce depăesc 6 
luni sa se procedeze la rezilierea contractului de prestari servicii, far ă  a fi necesara intervene ţia 
instanţelor judecatoresti (pact comision expres). 
- să  asigure prestarea activităţilor ce fac obiectul prezentului contract, conform prevederilor 
contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescrip ţiilor, normelor 
şi normativelor tehnice în vigoare; 

sa respecte prevederile legale in vigoare cu privire la normele de igiena si sanatate publica si 
de protectie a mediului. 
- să  respecte prevederile reglement ărilor emise de autorit ăţile de reglementare şi UAT 
MUNICIPIUL TECUCI 
- să  respecte indicatorii de performan ţă  stabiliţi în regulamentul serviciului de salubrizare, s ă  
îmbunătăţească  în mod continuu calitatea serviciilor prestate, pentru activit ăţile respective; 
- să  înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să  ia măsurile care se impun în 
vederea rezolvării acestora, în termen de maxirnum 30 de zi]e; 
- să  actualizeze împreună  cu UAT MUNICIPIUL TECUCI. evidenţa tuturor utilizatorilor cu ş i 
fră  contracte de prest ări de servicii, în vederea decont ării prestaţiei direct din bugetul local pe 
baza taxelor locale instituite în acest sens; 
- să  presteze activitatăţ ile ce fac obiectul prezentului contract pe toat ă  raza unităţii 



administrativ-teritori ale; 
- să  asigure continuitatea serviciului, cu excep ţia cazurilor de forţă  majoră, aşa cum sunt 
acestea definite prin lege; 
- să  colecteze de şeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul de şeurilor 
menaj ere; 
- să  ridice de şeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite; 
- să  încarce întreaga cantitate de de şeuri, inclusiv de şeurile municipale amplasate in saci lâng ă  
containerele de colectare, şi să  lase în stare de cur ăţenie spaţiul destinat depozitării; 
- în cazul în care înllâng ă  containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construc ţii, 
acestea vor fi colectate separat, dup ă  caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt ş i 
despre suma suplimentară  ce va fi facturată  pentru colectarea acelor de şeuri; 
- să  aşeze după  golire recipientele în pozi ţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate 
operaţiunile vor fi efectuate astfel încât s ă  se evite producerea zgomotului şi a altor 
inconveniente pentru utilizator; 
- să  aducă  la cuno ştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, după  
aprobarea acestora de c ătre consiliul Iocal. 

CAP. IV 
Drepturile şi ob1iatiiIe utilizatorului 

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

ART. 10. Utilizatorul are următoarele obligaţii: 
- să  respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de 
prestare a activit ăţii de colectare a de şeurilor municipale; 
- să  achite în termenel;e stabilite obligaţiile de plată, în conforrnitate cu prevederile contractului 
de prestare a activit ăţii de colectare a de şeuri]or rnunicipale si a prevederilor legale; 



- să  nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a de şeurilor la punctele de 
colectare; 
- să  comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucr ătoare, orice modificare a 
elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să  încheie acte adi ţionale în legătură  
cu acestea, modificarea num ărului de persoane se comunică  de către utilizator trimestrial, dac ă  
este cazul; 
- să  asigure preselectarea pe categorii a de şeuri reciclabile, rezultate din gospod ăriile proprii 
sau din activităţi!e lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere; 
- să  accepte întreruperea temporar ă  a prestării serviciului pentrulca urmare a execu ţiei unor 
lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii 
tehnico-edilitare; 
- să  execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare 
în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu UAT Tecuci şi stabilite prin 
contract. Frac ţiunea umedă  a deşeurilor va fi depus ă  obligatoriu în saci de plastic şi apoi în 
recipientul de colectare destinat special în acest scop; 
- să  execute opera ţiunea de precolectare în conditii de maxim ă  siguranţă  din punctul de vedere 
al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât s ă  nu producă  poluare fonică, miros 
neplăcut şi răsp.ndirea de de şeuri; 
- să  nu introducă  în recipientele de precolectare de şeuri din categoria celor cu regim special 
(jericuloase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construc ţii, din toaletarea pomilor 
sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul 
unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; 
- să  asigure accesul de la căile publice pnă  la punctul de colectare aI autovehiculelor destinate 
acestui scop, îniăturnd gheaţa, zăpada şi poleiul. 

CA1.V 
Colectarea deşeurilor muiiicipale, inăsurarea prestaţiei activitătii de colectare adeşeurilor 

municipal 

ART. 11 . Colectarea de şeurilor municipale se va face conform graficului stabilit de 
către prestator., de la locuintele utilizatorilor, si puncte gospodăreti amenajate pe teritoriul 
administrative al Municipiului Tecuci. 

CAP.V1 
Tarife, facturare şi inodalităti de plată  

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

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

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

ART.14. (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a de şeurilor municipale se 

El 



emite cel mai târziu pân ă  la data de 15 a lunii urrn ătoare celei în care presta ţia a fost efectuată . 
Utilizatorul, este obligat să  achite factura reprezentând contravaloarea serviciului de care a 
beneficiat, în termenul de scadenţă  de 15 zile de la data primirii facturii sau de la data pred ării 
facturii, în cazul în care este transmis ă  prin delegat, data scaden ţei înscriindu-se pe factur ă . 

(2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scaden ţei atrage penalit ăţ i de 
întârziere, dup ă  cum urmează : 
a) penalităţile si dobânzile datorate pentru neplata la termen a obliga ţiilor bugetare, stabilite 
conform reglement ărilor legale în vigoare, respectiv 0,03% pentru fiecare zi de întârziere; 
b) penalităţ ile se datorează  începând cu prima zi după  data scadenţei; 
c) valoarea totală  a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
operatorului. 

ART. 15. Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urm ătoarele 
modalităţi: 
a)alte instrumente de plată  convenite de părţi, 

b) cu ordin de plata in contul operatorului 
ART. 16. In funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră  efectuată, după  caz, la 

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

ART. 17. În cazul în care pe documentul de plată  nu se menţic>nează  obiectul plăţii, se 
consideră  achitate facturile în ordine cronologică . 

ART. 18. Facturile şi docuinentele de plată  se transinit de operator la adresa de mai sus 
a utilizatorului. 

CAP. v11 
Răspunderea contractuala 

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

CAP. V111 
Forta majoră  

ART. 20. (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 
sau de executarea în mod necorespunz ător, total ori partial, a oric ărei obligaţii care îi revine în 
baza prezentului contract, dac ă  neexecutarea sau executarea necorespunz ătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată  de forţa majoră . 
(2) Partea care invocă  forţa majoră  este obligată  să  notifice în termen de 48 ore celeilalte p ărţi 
producerea eveniinentului şi să  ia toate măsurile în vederea Iirnit ării consecinţelor acestuia. 
(3) Dacă  în terrnen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu înceteaz ă, părţile au 



dreptui să  notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, far ă  ca vreuna dintre p ărţi să  
pretindă  daune-interese. 

CAP. IX 
Litiii 

ART. 21. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract 
sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia s ă  fie rezolvate pe cale 
amiabilă  de reprezentan ţii lor. 

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

CAP. X 
Alte clauze 

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

ART. 24. (Clauzeleintroduse vor fstabilite de comun acord între cele dou ă  păr(i). 

CA1.XI 
Dispozii1 fanale 

ART. 25. In toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se 
supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civii şi ale altor acte normative 
incidente. 

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

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

OPERATOR 
	

UTILIZATOR, 
Soc. Coanpania de Utilitati Publice Tecuci SRL 

	
U.A.T. Municipiul Tecuci 

ADMINISTRATOR 
	

PRIMAR 
Ionut Voinea 	 Catalin Constantin Hurdubae 

CONSILIER JIJRIDIC 
	

DIRECTOR GENERAL 
Nicoleta Tapoi 

CONSILIER JURIDIC 
Mirela Capraru 
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