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Model: 

 

CONTRACT DE SERVICII Nr…………/… 

subsecvent acordului cadru nr….….. din ………… 

 

 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice  a Legii NR.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, republicată și a  Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publice/ 

acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 

prestare servicii între: 

 

 

1. Părţi contractante 
 

Autoritatea contractantă; Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în rgu Mureș, P/ța Victoriei 

nr.3, telefol 0265268330, cont __________ deschis la B.N. Treyoreria rgu Mureș,, reprezentat 

prin primar Dorin Florea, în calitate de achiitor pe de o parte și, 

şi 

Prestatorul ……………………., cu sediul in …........……., str. ………, nr. ……., judetul …….., 

telefon: ………, fax............, cod de inregistrare fiscala ………., cont deschis la Banca Nationala- 

Trezoreria ……..............…………………………..…… cont garantii de bună execuţie  

………………….…….……… reprezentat prin ……..........…….., în calitate de prestator, pe de altă 

parte, 

Au convenit șă încheie preyentul subsecvent acordului cadru nr. _____ din ______ stabilind 

următoarele:. 

   

2. Obiectul şi preţul contractului 
2.1. În conformitate cu solicitarea Achizitorului şi cu prevederile acordului-cadru, Prestatorul 

va presta următoarele servicii de salubrizare a municipiului Târgu Mureș, aşa cum sunt ele 

definite, descrise şi specificate în Caietul de sarcini.,pentru activitățile de colectare și transport 

deseuri si salubrizare stradala pe raza Municipiului Targu Mures, acesta urmand a executa in 

temeiul prezentului contract subsecvent activitatile urmatoarele activități : 

a. Colectare si transport deseuri  conform Caietului de sarcini 

b. Salubrizare stradală 

Nr. 

crt. Denumirea Activitatilor/U.M. UM Cantitate Lei fara TVA 

1 Măturatul manual     

2 Măturatul si aspirat mecanizat    

3 Stropit carosabil    

4 Curatare rigolelor    

5 Intretinere spatii verzi    

6 Spalat carosabil si al trotuarelor    

7 Evacuare deseuri clandestine    

8 Spalat cu presiune balize de beton, 

stalpisori, marcaje termoplast, 

balustrazi, etc. 
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2.2 Strazile municipiului Târgu Mureș unde Prestatorul va presta serviciile menționate sunt cele 

precizate in anexele la Caietul de sarcini 

2.3 Prestatorul va respecta indicatorii minimali generali și garanții pentru serviciile publice de 

salubritate prevazuți în Regulamentul de organizare si funcţionare a serviciilor de colectare - 

transport deșeuri, salubrizare stradală în municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr. 

_______/2020 

2.4. Prestatorul va respecta şi îndeplini prevederile Caietului de sarcini şi ale Regulamentului 
 
3. Preţul 
 

3.1. Valoare prezentului contract subsecvent, calculată la data semnării pe baza prețurilor unitare din 

ofertă și a cantităților prevăzute în contract subsecvent este în sumă de ……… lei fara T.V.A. la 

care se adauga TVA ………lei;  

  

3.2 Prețul serviciilor se va achita  conform capitolului  2.Facturarea şi decontarea serviciilor 

din Caietul de sarcini 

 

Preţurile unitare sunt următoarele: 

 

A. Salubrizare stradala 

 

Nr. 

crt. 
Denumire activitate 

Tarif ofertat 

(fără TVA) 

Unitate de 

măsură 

 Tarife pentru măturatul, spălatul, 

stropirea și întreținerea căilor publice 
  

T1 Măturatul manual  ....................... lei/1000 mp 

T2 Măturatul si aspirat mecanizat ....................... lei/1000 mp 

T3 Stropit carosabil ....................... lei/1000 mp 

T4 Curatare rigolelor ....................... lei/1000 mp 

T5 Intretinere spatii verzi  Lei/1000mp 

T6 Spalat carosabil si al trotuarelor  Lei/1000mp 

T7 Evacuare deseuri clandestine  Lei/tona 

T8 Spalat cu presiune balize de beton, 

stalpisori, marcaje termoplast, balustrazi, 

etc. 

 Lei/mp 

 

B Colectare si transport deseuri tarife aprobate prin HCL nr.371/19 decembrie 2019 

Nr. 

crt. 
Denumire activitate 

Tarif ofertat 

(fără TVA) 

Unitate de 

măsură 

T1 Tarif asociatii de proprietari 8,43 lei Persoana/luna 

T2 Tarif locuinte individuale 8,43 lei Persoana/luna 

T3 Tarif agenti economici, institutii publice 119,23 lei mc 
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3.3 Colectarea si transportul deseurilor de pe raza municipiului Targu Mures de la persoane fizice si 

juridice, institutii, etc. conform tarifelor aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local 

4. Durata contractului      

4.1 Contractul intră în vigoare la data de .................... 

4.2 Durata prezentului contract este de ..................... zile/luni/ani, începând de la data intrării în 

vigoare a acestuia,  

 

 5. Documentele contractului 
5.1 Documentele prezentului contract sunt: 

 grafic de prestare 

 propunerea tehnica şi propunerea financiară 

 caietul de sarcini 

 alte grafice, daca este cazul 

 regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Târgu Mureș aprobat prin HCL 

nr. ______________2020 

 inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a municipiului, 

aferente serviciului, dacă este cazul 

 indicatorii de performanţă  

 procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor 

 alte documente (dacă este cazul 

 

5. Definiţii 
 5.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris 

între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca 

obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;   

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini 

şi în propunerea tehnică; 

g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă.  

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

6. Documentele contractului 
6.1. - Documentele prezentului contract sunt: 

a) acte adiţionale, daca exista; 
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b) grafic de prestare; 

c) propunerea tehnica şi propunerea financiară; 

d) caietul de sarcini; 

e) alte grafice, daca este cazul 

f) garantie de buna executie, daca este cazul 

g) angajament de sustinere din partea unui tert, daca este cazul 

h) acord de asociere, daca este cazul 

i) contractul de subcontractare, daca este cazul 

j) alte documente (daca este cazul) 

 

6. Garanţia de bună execuţie a contractului 

6.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. 

        (2) Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare în cel mult 3 zile lucrătoare 

de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. 

6.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului subsecvent reprezintă 10 % din preţul 

acestuia fără TVA; În cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea 

acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelare cu noua 

valoare a contractului.  

6.3 Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin instrument de garanţie, virament bancar sau 

reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. 

6.4 În cazul în care garanţia se va constitui prin instrument de garanţie, aceasta devine anexă la 

contract, iar în cazul în care garanţia se va constitui prin reţineri succesive din facturile înaintate la 

plată, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la 

Trezorerie, iar suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% 

din preţul contractului de executie fara TVA . 

6.5 Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 

prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei 

stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va 

dispune ca unitatea să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre 

destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse 

plăți atât de către contractant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă la Trezorerie cât și de 

unitatea Trezoreriei la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căruia este constituită garanția. 

Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 

6.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are 

obligaţia de a notifica pretenţia, atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În 

situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a 

reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de prestat. 

6,7. Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum 

urmează: 

a) valoarea garanţiei de buna execuţie,  în termen de 14 zile de la data expirarii contractului 

subsecvent, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei 

7. Standarde 
7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 

propunerea sa tehnică. 

 

8. Caracterul public al contractului  
8.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 

(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin 
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acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 

(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contrctanta nu are dreptul 

de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii: 

 informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta 

parte contractanta 

 partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 
9.1. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

10. Responsabilităţile prestatorului 
10.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

10.2  Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 

materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

10.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul 

de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 

de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.4 Să presteze activităţile de salubrizare colectare și transport deseuri si salubrizare stradală 

astfel încât să se asigure continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile 

meteorologice, cu respectarea prevederilor contractuale, a Caietului de sarcini, a 

Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Târgu Mureș şi a tuturor 

reglementărilor legale în vigoare 

 

11. Responsabilităţile achizitorului 

11.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 

11.2 Achizitorul are dreptul de a supraveghea desf'aşurarea prestării serviciilor şi de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract 

11.3 Achizitorul, prin serviciul de specialitate, va întocmi săptămânal programele de lucru în 

cazul activităţilor de salubrizare stradală şi le va comunica Prestatorului 

 

Art.13. Recepţie şi verificări 
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, Regulamentul de salubrizare şi din Caietul 

de sarcini. 

13.2. Verificările vor fi efectuate zilnic de catre reprezentanti ai celor două părți, prestatorul va pune 

la dispozitie mijoacele auto de transport. 

13.3 Recepţia calitativă  şi cantitativă a lucrărilor  executate  în cadrul  activităţii  de salubrizare 

stradala  se face zilnic de către reprezentanții Achizitorului, în acest sens întocmindu-se un raport de 

constatare zilnic 

13.4 În rapoartele de constatare, se va consemna şi modul de rezolvare de către Prestator a sesizărilor 
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primite de la utilizatori şi, eventual, penalităţile aplicate Prestatorului  pentru deficienţele constatate. 

13.5 Achizitorul nu va recepţiona lucrările efectuate parţial sau executate necorespunzător calitativ şi nici 

lucrările executate în afara programului de lucru sau fără comandă emisă de Achizitor 

13.6 În baza rapoartelor de constatare zilnice, Prestatorul va întocmi centralizatoare lunare care vor 

cuprinde , după caz: informaţii referitoare la durata de acţiune a forţei mecanizate şi a forţei de lucru 

umane, volumul/cantitatea de servicii real executată, pe tipurile de operaţiuni/activităţi, 

obiectivele/arterele pe care s-a acţionat şi schimburile în care au fost desraşurate respectivele operaţiuni, 

unitatea de măsura, cantitatea recepţionată, preţul unitar şi valoarea totală a prestaţiei effectuate 

13.7 Prestatorul va prezenta Achizitorului, lunar, un raport de activitate conţinând volumele de lucrări 

efectuate (centralizarea fişelor zilnice). Aceste rapoarte se aprobă de către Achizitor, Prestatorul putând 

proceda la facturarea serviciilor aferente în baza acestora 

13.8 În cazul în care Achizitorul are observaţii cu privire la conţinutul documentelor mai sus 

menţionate, Prestatorul are obligaţia de a prelua în mod corespunzător respectivele observaţii şi de a 

rectifica conţinutul acestora, urmând să procedeze la emiterea facturii numai după aprobarea în mod 

corespunzător a rapoartelor lunare de către reprezentanţii Achizitorului 

13.9 Prestatorul are obligaţia de a coopera cu reprezentanţii Achizitorului şi/sau a altor autorităţi 

abilitate şi competente, permiţând acestora verificarea tuturor înregistrărilor şi documentelor întocmite 

referitoare la serviciul de salubrizare - activităţile de salubrizare stradală şi colectare si transport 

deseuri, precum şi inspectarea oricăror facilităţi, utilaje, echipamente sau vehicule utilizate în 

activităţile de salubrizare stradala si colectare și transport deseuri 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1.  (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor odata cu intrarea in vigoare a 

contractului subsecvent. 

         (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

    a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 

 şi 

    b) totalul cheltuielilor aferente, acordate conform prevederilor legale, dacă este cazul, care se vor 

adăuga la preţul contractului. 

14.2.  (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută 

să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul 

convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

   (2) În cazul în care: 

   a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau 

   b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 

de către prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor 

sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna 

un act adiţional. 

14.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

14.4. - Cu excepţia prevederilor clauzei 14.2 pct (2) şi în afara cazului în care achizitorul este de 

acord cu o prelungire conform clauzei 14.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 

achizitorului de a percepe penalităţi potrivit prevederilor clauzei 19. 

 

15. Modalităţi de plată 
   15.1 Achizitorul va efectua plata serviciilor prestate de catre prestator in lei, conform punctuli 3 

din prezentul contract subsecvent . 
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16. Actualizarea,modificarea  preţului contractului 
16.1. - Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară. 

16.2. - Actualizarea, modificarea pretului contractului se va face conform prevederilor caietului de 

sarcini, prin incheierea de acte aditionale in baza HCL de aprobare a tarifelor in condițiile legislației 

in vigoare. 

 

17. Amendamente 
17.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificari substantiale acestuia, in conditiile 

prevazute de lege. 

 

18. Subcontractanţi 
18.1. -(1) Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. Activităţile ce revin acestora, precum şi 

sumele aferente prestaţiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

18.2. – (2) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de 

către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul incheierii contractului de 

achizitie publica sau la momentul introducerii lor in contract, serviciile prestate contractantului 

potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant. 

(3) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi 

subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul 

blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate de subcontractant. 

(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce 

priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică 

18.3. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

18.4. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplineşte 

partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu 

îndeplinesc partea lor din contract. 

18.5. - (1) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă activităţilor 

subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind 

subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului. 

18.6 – (1) – Subcontractanţii  schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria 

răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice 

depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

18.7 – (1) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte 

 de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 

18.8 – (1) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare 

pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 

corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.  
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19. Penalităţi, daune-interese 

  A.  (1) Pentru incalcari ale conditiilor de executie a operatiilor de salubrizare stradala, 

prestatorul va fi sanctionat dupa cum urmeaza: 
a) Neefectuarea sau efectuarea partiala a salubrizarii pe o strada din vina exclusiva a 

prestatorului va duce la refuzarea la plata a suprafetei strazii respective. 

b) La aceasta se vor adauga penalitati lunare pentru suprafetele nesalubrizate, cumulate lunar 

in urmatoarele cuantumuri: 

- pentru neefectuarea a peste 2% din suprafata programata, se penalizeaza cu 5% din 

valoarea devizului prestatiei lunare de salubrizare prezentat; 

- pentru neefectuarea a peste 5% din suprafata programata se penalizeaza cu 15 % din 

valoarea devizului prestatiei lunare de salubrizare prezentat; 

- pentru neefectuarea a peste 10% din suprafata programata se penalizeaza cu 30% din 

valoarea devizului de prestatie lunare de salubrizare prezentat. 

    (2) Neefectuarea succesiva pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 20% suprafata 

programata, atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere 

sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile. 

    (3) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. 

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

      (4) Aplicarea majorarilor si penalitatilor se poate face cumulativ cu sanctiunile contraventionale 

prevazute de hotarari ale consiliului local,, Legea 51/2006 si Legea 101/2006. 

    (5) In cazul neindeplinirii grave de catre prestator a obligatiilor contractuale sau a rezilierii 

contractului din culpa prestatorului, prestatorul recunoaste dreptul autoritatii contractante de a gasi 

solutii temporare pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire pe acel sector. 

    (6) Pentru incalcari ale indicatorilor de performanta, prestatorul va fi sanctionat dupa cum 

urmeaza: 

     - 1% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 90-99% 

     - 5% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 75-89% 

    - 10% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 66-74% 

    - 50% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent sub 66% din 

sumele achitate de delegatar delegatului in cursului anului in care s-a constata neindeplinirea 

indicatorilor de performanta. 

B.. Nerespectarea de către Operator a Indicatorilor de Performanţă, va atrage obligaţia 

Operatorului de a plăti penalităţi contractuale. 

 

1. Operatorul este obligat la plata penalităţilor contractuale în caz de neîndeplinire a obligaţiilor 

sale, inclusiv pentru următoarele obligaţii: 

- a) abaterea cu nerespectarea frecvenţei de colectare a deşeurilor sau a programelor stabilite în 

Contract şi în Regulamentul Serviciului (5.000 lei/abatere); 

- b) neamplasarea, după golire, a echipamentelor de colectare la locul de încărcare (5.000 lei/zi/loc 

de colectare); 

- c) abaterea cu nerespectarea rutei si programului de colectarea deşeurilor stabilit (5.000 

lei/abatere); 

- d) utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerinţelor tehnice stabilite prin Contract 

sau de Indicatorii de Performanţă (2.500 lei/vehicul);  

- e) netransmiterea informaţiilor solicitate către Beneficiar sau alte Autorităţi Competente sau dacă 

informaţia solicitată nu este transmisă în termenul stabilit, în conformitate cu Contractul (500 lei/zi 

întârziere);  
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- f) acceptarea de ridicare a unui tip de Deşeu care nu face parte din categoria de Deseuri care pot fi 

acceptate la staţia de depozitare a deşeurilor, sau care nu îndeplineşte condiţiile stabilite în 

Autorizaţia de mediu (5.000 lei/abatere); S 

- g) acceptarea de deşeuri care provin din afara zonei de colectare, cu nerespectarea fluxului 

Deşeurilor prevăzut în Contract (10.000 lei/abatere). 

 

20. Modalităţi de încetare a contractului 

20.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile in prezentul contract atrage 

desfiintarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată. 

20.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de 

zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 

respectiv ar fi contrară interesului public. 

20.3. - În cazul prevăzut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

21. Cesiunea si novatia 

21.1. - Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel 

contract,  cu exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare. 

21.2. -.Cesiunea sau novația contractului de delegare a gestiunii este posibila numai in cazul 

divizării, fuzionării ori înființării unei filiale a operatorului cu respectarea condițiilor contractuale 

inițiale și cu aprobarea Autoritățiilor deliberative ale UAT-urilor. 

 

22. Forţa majoră 
22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

22.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

23. Soluţionarea litigiilor 
23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

           - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

 

24. Limba care guvernează contractul 
24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

25. Comunicări 
25.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
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transmisă în scris. 

    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

26. Legea aplicabilă contractului 
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

27. Dispozitii finale 

 

27.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

                    Beneficiar,            Prestator, 
      

   

 

 

Nota: Modelul de contract subsecvent poate suferii modificari doar de natura legislativa 


