
R O M Â N I A                            
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții 
economici și instituțiile publice  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 martie 
2016; 
 În baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.112/2007 privind aprobarea 
contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților și Contractul de delegare 
a gestiunii nr.180/06.05.2015 încheiat între ADIS și SC Compania Romprest Service SA, ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oneşti nr.28/14.05.2009 privind aprobarea 
participării Municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, precum şi ale Statutului 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”; 
 Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău nr.1702/15.03.2016 înregistrată la Primăria Onești sub nr.28466/15.03.2016; 
 Văzând Expunerea de motive nr.29336/17.03.2016 a Viceprimarului Municipiului Oneşti 
Cristea Alexandru, Raportul de specialitate nr.29338/17.03.2016 al Serviciului monitorizare 
utilităţi publice şi control al activităţii de transport, precum şi Avizele comisiilor de  specialitate 
ale Consiliului Local Oneşti; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a), pct.14, precum şi art.45 alin.1 şi art.115 alin.1, 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
       Art.1. – (1) Se aprobă modelul de Contract de prestari servicii de salubrizare între 

Compania Romprest Service SA si agentii economici/institutiile publice, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Hotărârea Consiliului Local Onești nr.158/22 decembrie 2015 privind aprobarea 
modelului de Contract de prestari servicii de salubrizare între Compania Romprest Service SA si 
agentii economici/institutiile publice se abrogă. 

Art.2. Se mandatează domnul Cristea Alexandru, având funcția de Viceprimar cu 
atribuţii de primar al unităţii administrativ teritoriale Oneşti în Adunarea Generală a Asociaţilor 
ADIS să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 

 
Președinte de ședință, 

Florian Constantin 
 Contrasemnează,         
Secretarul Municipiului,  

                Cons. jur. Daniel Spânu 
Nr.54 
din 24 martie 2016 
SD/JRS 
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ROMÂNIA                                                                                ANEXĂ la Hotărârea nr.54 
JUDEŢUL BACĂU                                                                        din 24 martie 2016 
MUNICIPIUL ONEȘTI 
CONSILIUL LOCAL  
                                 
 

CONTRACT 
DE PRESTĂRI  SERVICII DE SALUBRIZARE 

Nr. _______/_________ 
 

Între:  
 
 COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., persoană juridică română, cu sediul în B-dul 
Poligrafiei, nr.1C, etaj 3, Sector 1, Bucureşti, tel.: 021 306 7000; 021 306 7001; fax: 021 306 7028; 
office@romprest.ro, www.romprest.ro; (Adresă punct de lucru: Str. Vasile Alecsandri, nr. 41, Municipiul 
Bacau, judetul Bacau, telefon 0234.208.000; fax 0234.537.359; secretariat.bacau@romprest.ro), înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr.: J40/3673/28.03.2011, C.I.F. RO 13788556, cod IBAN: RO92 BACX 0000 
0003 9350 7000, deschis la Unicredit Bank S.A. – Sucursala C.A. Rosetti si RO68 TREZ 7005 069X XX00 
4373 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin Director General – Necula Marin, 
în calitate de “Operator”, pe de o parte 
 şi 
 ________________________________________________, cu sediul în _____________________, 
str. ______________________________________________, nr. _____, bloc _____, sc. ____, etaj ____, 
apt. ____, jud. _________________, tel. _________________, fax ________________, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. _________________, cod fiscal ______________, cont bancar nr. 
___________________________________________________, deschis la Banca ____________________, 
Sucursala _____________________________, reprezentată prin __________________________________ 
- Director/Administrator, în calitate de “Utilizator”, pe de altă parte. 
Adresa de corespondenta: _______________________________________________________________. 
 

În temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinului nr.112/2007 privind aprobarea contractului-cadru de prestare a serviciului 
de salubrizare a localităților și Contractul de delegare a gestiunii nr.180/06.05.2015 încheiat între ADIS și 
SC Compania Romprest Service SA, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oneşti 
nr.54/24.03.2016 privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții 
economici și instituțiile publice. 
 
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Colectarea separată şi transportul separat la staţiile de transfer sau la staţii de sortare, staţii de compost sau 
la depozitul conform arondat/e, al deşeurilor municipale, inclusiv al deşeurilor toxice periculoase din 
deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, in vederea tratarii acestora, după cum urmează: 
1.1. Colectarea separata, transportul separat al deşeurilor menajere reziduale generate, inclusiv eliminarea 
prin depozitare. 
 Ritmul de colectare este de o dată/de __ ori pe săptămână, în ziua de / zilele de _________________ 
_____________________, în intervalul orar : ______ - ____, de la adresa:  

 -   sediului social  [    ] 
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 -  punctului/lor de lucru al/ale utilizatorului  [    ], astfel cum sunt redate în anexa 1, la prezentul 
contract de prestări servicii;  
Profilul firmei: _________________________. 
1.2. Colectarea şi transportul la staţiile de compostare, al deşeurilor biodegradabile (deşeuri alimentare, 
deşeuri din pieţe, restaurante, catering etc.) inclusiv tratarea acestora,  generate de persoana juridică astfel 
cum sunt redate în anexa 1 (daca este cazul); 
1.3. Colectarea şi transportul deşeurilor periculoase din deşeuri asimilabile celor menajere, inclusiv tratarea 
acestora astfel cum este redat în anexa 1 (daca este cazul); 
1.4. Colectarea şi transportul deşeurilor industriale nepericuloase (deşeuri din construcţii şi demolari) 
inclusiv tratarea acestora, la solicitarea utilizatorului, pe baza de comandă scrisă, din recipiente (cupe 
container (7 mc – 12 mc) şi cu mijloace auto special destinate acestei operaţiuni; 
1.5. Colectarea si transportul, inclusiv sortarea  deşeurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă), 
separate la sursă, din recipientele (containere, europubele, saci din plastic) pe care operatorul le pune la 
dispoziţia utilizatorului, contracost (prin închiriere sau vânzare), în punctele proprii de amplasare, în baza 
unui program de colectare; 
       Preluarea şi transportul acestor deşeuri - colectate selectiv de către utilizator în/din locaţia/sediul 
acestuia, pe categoriile: hârtie/carton, metal/plastic şi sticlă se va realiza în intervalul de timp de maximum 
_____ de zile (în ritmul de o dată/de două ori/lună, în zilele de__________________________________, 
orele: _____ - _____), astfel cum sunt redate în anexa 1 (daca este cazul); 
1.6. Colectarea şi transportul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice – DEEE-uri, la 
centrele/punctele de colectare/stocare temporară, la solicitare şi în conformitate cu programul elaborat, 
inclusiv tratarea acestora, astfel cum sunt redate în anexa 1 (daca este cazul); 
1.7. Colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere (ex.mobilier), la 
centrele/punctele de colectare/stocare temporară, la solicitare şi în conformitate cu programul elaborat, 
inclusiv tratarea acestora, astfel cum sunt redate în anexa 1 (daca este cazul). 
 
Art. 2. DURATA CONTRACTULUI 
2.1. Contractul va intra in vigoare începând cu data de _________________ şi este valabil pe toată durata 
validităţii “Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare în judeţul Bacău” 
nr. 180 din  06.05.2015, devenind astfel subsecvent acestuia; 
2.2.  Încetarea contractului nu afectează existenta obligaţiilor deja scadente între părţi. 
 
Art. 3. TARIFE ŞI PREŢ DE ÎNCHIRIERE/VĂNZARE RECIPIENTE 
3.1. Tarifele pentru precolectarea, colectarea și transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor 
toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, de la agenții 
economici/instituții, defalcate după cum urmează: sunt cele din anexa nr.9.2 la Contractul de delegare a 
gestiunii care devine Anexa nr.3 la prezentul contract. 
 
Cantitatile minime de deseuri care se iau in considerare la facturare, sunt functie de tipul de deseuri 
municipale predate operatorului, care sunt declarate in ANEXA 1 la prezentul contract; 
 
3.2. La tariful pentru colectarea separată, transportul separat al deșeurilor menajere reziduale se adaugă 
componenta privind eliminarea prin depozitare în cuantum aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Onești 
nr.157/22.12.2015 privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform de deșeuri.  
 
 Toate aceste valori tarifare (astfel cum sunt redate în alin.3.2.) nu cuprind taxele de transfer, tratare, 
compostare, sortare a deşeurilor colectate şi transportate. La finalizarea licitaţiilor organizate pentru 
administrarea staţiilor de tratare/eliminare în judeţul Bacău, vor fi augmentări ale tarifelor, care se vor 
aplica numai în baza aprobării AGA a A.D.I.S Bacău, prin act administrativ. 
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 In perioada de tranzitie, se vor presta numai activitatile tarifate la punctul 3.1.; colectarea 
deseurilor municipale menajere si similare acestora se va face in amestec, iar decontarea serviciului se va 
face la tariful pentru colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor menajere reziduale, de 516,20 
lei/tonă la care se adaugă T.V.A. Nu se colecteaza separat deseurile municipale nefiind asigurata sortarea 
deseurilor de niciun operator autorizat in aceasta perioada de tranzitie. 
 
 
3.3. (1) La solicitare, operatorul va dota utilizatorul cu recipiente de precolectare a deşeurilor, prin 
închiriere sau vânzare-cumpărare, după cum urmează : 
 

 
        (2) Preţurile/valorile din tablou nu conţin T.V.A. 
 
3.4. Actualizarea tarifelor practicate se va produce în condițiile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109/2007. 
Noile tarife vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorului (conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. 
nr.112/2007) cu 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau/si dupa aprobarea acestora de către 
AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.I.S., in formă abreviată) Bacău. 
 
Art. 4. DREPTURILE  OPERATORULUI 
Operatorul are următoarele drepturi: 
   a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de 
autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi 
aprobate de A.N.R.S.C.;   
   b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în 
cazul neachitării facturilor la termen;   
   c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;   
   d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor 
municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte 
adiţionale;   
   e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea 
utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de 
cazuri;   
   f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.   
 
 

Tip recipient 

Nr. 
recipiente 

date în 
comodat    
buc. /luna 

Nr. 
recipiente 
proprii        
[ buc. ] 

   

Nr. 
recipiente      
închiriate 
buc. / luna 
 

Nr. 
recipiente 
vândute 

   [ buc. ] 
  

Preţ 
     recipient  
       [ buc. ] 
 

Valoare 
chirie / buc 

/ lună 

Saci 120 l             1,20 lei            - 
Saci 240 l             1,70 lei            - 
Europubela 120 litri         120,00 lei 6,00 lei 
Europubela 240 litri         180,00 lei   10,00  lei 
Container de 1100 litri      1.350,00 lei   37,50  lei 
Cupa container 5 mc       8.280,00 lei 230,00 lei 
Cupa container 7 mc      9.360,00 lei 260,00 lei 
Cupa container 12 mc     15.840,00 lei 440,00 lei 
Cupa container 24 mc     20.160,00 lei 560,00 lei 
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Art. 5. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI 
Operatorul are următoarele obligații: 
   a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale 
şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice 
în vigoare;   
   b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile 
administraţiei publice locale;   
   c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul 
de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod 
continuu calitatea serviciilor prestate;   
   d) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea 
rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;   
   e) să actualizeze împreună cu autorităţile administraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi 
fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor 
locale instituite în acest sens;   
   f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii 
administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;   
   g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite 
prin lege;   
   h) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen de maximum două zile 
de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea;   
   i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:   
   1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;   
   2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract;   
   3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat;   
   4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract;   
   j) să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora în locurile special 
amenajate stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport 
pe care le are în dotare, în cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru 
intervalul dintre două ridicări consecutive;   
   k) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de 
materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt 
destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale 
în vigoare;   
   l) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau 
containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri 
municipale în afara lor;   
   m) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora 
fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poate fi şters fără ca prin această operaţie 
să nu rămână urme vizibile;   
   n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere;   
   o) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite;   
   p) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de 
colectare, şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării;   
   q) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, acestea vor 
fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară 
ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri;   
   r) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile 
vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;   



5 
 

   s) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie - 1 
octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an;   
   t) să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure 
desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor 
aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;   
   u) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă ataşată 
facturii şi prin afişare la utilizatori. 
 
Art. 6. DREPTURILE UTILIZATORULUI 
Utilizatorul are următoarele drepturi:    
   a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale, în condiţiile 
contractului de prestare;   
   b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite în 
contract;   
   c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii 
pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin 
prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin 
normele tehnice în vigoare;   
   d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în 
sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, 
îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.   
   e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor 
municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice 
locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;   
   f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor 
administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;   
   g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor 
administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării 
unui prejudiciu direct ori indirect;   
   h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;   
   i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor municipale;   
   j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate.   
 
 
Art. 7.  OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI 
Utilizatorul are următoarele obligaţii:    
   a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestare a 
activităţii de colectare a deşeurilor municipale;   
   b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de 
prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;   
   c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;   
   d) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care 
au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea, modificarea 
numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;   
   e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere;   
   f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării 
acestora din vina dovedită a utilizatorului;   
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   g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din 
activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de 
operatorul serviciului de salubrizare în acest scop;   
   h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de 
sănătate publică teritorială;   
   i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări 
prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;   
   j) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în 
conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi 
stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic şi apoi în 
recipientul de colectare destinat special în acest scop;   
   k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor 
reciclabile;   
   l) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se 
depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;   
   m) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al 
sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi 
răspândirea de deşeuri;   
   n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, 
toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, 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;   
   o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din domeniul public, 
dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin care 
pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor;   
   p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui 
scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul. 
Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:    
   a) în numerar la casieria operatorului;   
   b) cu filă CEC;   
   c) cu ordin de plată;   
   d) prin internet;   
   e) alte instrumente de plată convenite de părţi.   
Art. 8.   FACTURARE / MODALITĂŢI DE PLATĂ 
8.1. (1) Cantitatea de deşeuri  colectată se evidenţiază astfel: 
• un sac PVC de 80 l, se facturează 0.08 mc. deşeuri; 
• o europubela de 120 l  se facturează 0.12 mc. deşeuri; 
• o europubela de 240 l  se facturează 0.24 mc. deşeuri; 
• un  eurocontainer de 1100 l se facturează  1.1 mc. deşeuri;  
       (2) Pentru alte tipuri de recipiente se va factura în funcţie de capacitatea acestora;           
8.2. Factura se emite până la data de 15 a fiecărei luni, pentru prestaţia din luna precedentă, în baza tarifelor 
convenite şi a cantităţilor colectate, confirmate de utilizator in bonurile de confirmare (incarcare-
descarcare), la care se adaugă şi valoarea chiriei, în funcţie de numărul şi capacitatea recipientelor 
menţionate la art.3, alin. 3.3. 
8.3. Plata se va face în lei;  
8.4. Utilizatorul va efectua plata serviciilor prestate de către operator prin ordin de plată în contul 
prestatorului; 
8.5. În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile 
în ordine cronologică.   
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8.6. Facturile emise în conformitate cu clauzele contractuale, se transmit de către operator la adresa sediului 
social principal ori a sediului secundar al utilizatorului din preambulul contractului, prin agent comercial – 
casier ori prin oficiul poştal teritorial sau mesager al firmelor de curierat, cu confirmare de primire;  
8.7. Inainte de expedierea facturilor prin modalităţile de mai sus, se acceptă ca, acestea, să poată fi 
recepţionate de către utilizator şi în format electronic, la adresa de email:  
 
_______________________________________________________ a departamentului/serviciului/biroului 
financiar-contabilitate, în termen de maximum 10 zile de la emitere.  
 
 
 
Art. 9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA 
9.1. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după 
cum urmează:   
   a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, 
stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;   
   b) penalităţile 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.  
9.2. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după 
cum urmează:   
   a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, 
stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;   
   b) penalităţile 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.   
9.3. Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile nu au fost achitate după 60 de zile de la emiterea facturii, 
operatorul poate să suspende sau să limiteze prestarea serviciilor către utilizator, fără plata vreunei 
penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare; 
9.4. Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii (data 
intrării sumei în contul / casieria operatorului); 
9.5. Refuzul total sau parţial - pentru alte considerente decât cele precizate la art.6 - din partea utilizatorului 
de a plati o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 20 de zile de la 
comunicarea facturii; 
9.6. Dacă din motive obiective, operatorul nu poate ajunge la timp la adresa utilizatorului pentru prestarea 
serviciului, acesta este obligat sa anunţe utilizatorul si sa stabilească de comun acord un alt  interval orar de 
ridicare, fără a se depăşi 48 de ore faţă de programul iniţial; 
9.7. La notificarea scrisă a utilizatorului privind efectuarea cu întârziere de către operator a obligaţiilor 
contractuale, peste termenul prevăzut la art.5 lit.d), acesta din urmă poate plăti daune-interese conform 
prevederilor contractului; 
9.8. Utilizatorul este obligat să respecte prevederile art.7 lit.n) din prezentul contract, în caz contrar 
ramânând răspunzător pentru plata de daune interese; 
9.9. Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părţile 
răspund conform prevederilor acestuia. 
 
Art. 10. FORŢA MAJORA 
10.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si executarea în mod 
necorespunzător, total ori parţial, a oricăror obligaţii care ii revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. Partea 
care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea 
evenimentului şi să ia masuri în vederea limitării consecinţelor lui. 
 



8 
 

Art. 11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
11.1. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:  
a) prin acordul scris al ambelor părţi; 
b) prin denunţare unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor 
debitelor datorate (inclusiv a penalităţilor) către operator; 
c) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în 
termen de 30 de zile de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţii administraţiei 
publice locale sau A.D.I.S.Bacău-după caz, care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de 
salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 
d) prin reziliere, în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi care se poate pune în aplicare, după 15 zile 
lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator;  
e) în cazul deschiderii procedurii privind insolvenţa şi/sau falimentul operatorului; 
f) la termen (în cazul contractului încheiat pe durată determinată). 
 
Art. 12. LITIGII 
12.1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor; 
12.2. În cazul în care, nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti române competente. 
 
Art. 13. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
13.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare/comunicare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract; 
13.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul postal primitor pe 
această confirmare; 
13.3. Dacă notificarea se trimite prin posta electronică ea se consideră primită în prima zi lucratoare după 
cea în care a fost expediată la următoarele adrese : 

 ________________________________________ pentru Utilizator 
 ________________________________________ pentru Operator; 

13.4. Expeditorul are obligaţia de a verifica telefonic primirea notificării de către cealaltă parte. 
13.5. Dovada datei de primire cade în sarcina expeditorului; 
13.6. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi facută prin curier, aceasta va fi insoţită de un formular 
de predare-primire pe care vor fi menţionate data, ora şi persoana care a efectuat recepţia, devenind efectivă 
prin semnarea acelui formular; 
13.7.Modificarea adreselor sau numerelor de telefon menţionate în contract la data semnării lui se 
comunică/notifică în termen maxim de 5 zile de la data la care modificarea a devenit efectivă. 
 
 
Art. 14. DISPOZIŢII FINALE 
14.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul părţilor, sub forma unui 
act adiţional; 
14.2. Prezentul contract reprezintă întreaga înţelegere a părţilor cu privire la obiectul său si înlocuieşte orice 
alta înţelegere scrisă sau verbală, anterioară sau contemporană prezentului; 
14.3. Părţile nu pot ceda sau transfera obligaţiile lor decurgând din prezentul contract în întregime sau 
parţial, direct sau indirect, decât cu acordul prealabil scris al celeilalte părţi;  
14.4. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentului contract vor fi lovite de nulitate restul 
prevederilor rămân valabile. Prevederile nule se considera înlocuite cu clauzele valabile cele mai apropiate 
scopului comercial avut in vedere de părţi, ţinându-se cont de scopul si spiritul contractului; 
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14.5. Nicio întârziere sau omisiune din partea unui semnatar al contractului, în exerciţiul oricărui drept, 
facultate sau privilegiu decurgând din prezentul contract sau care i se cuvine de drept în orice alt mod nu va 
afecta aceste drepturi, facultăţi sau privilegii si nici nu va fi considerata ca o renunţare la un astfel de drept, 
facultate sau privilegiu. Nicio exercitare singulară sau parţială a unui astfel de drept, facultate sau privilegiu 
nu va exclude pe mai departe exerciţiul acestora sau al altor drepturi, facultăţi sau privilegii; 
14.6. Drepturile şi obligaţiile asumate de către părţi se transmit către succesori, cesionari sau persoane către 
care are loc transmiterea patrimoniului în caz de divizare sau fuziune. 
 
 
 
Art. 15. LEGISLAŢIA APLICABILĂ  
Legislatia aplicabila se va regasi enumerata in anexa nr. 2 la prezentul contract. 
 
Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi: _________, în localitatea ________________. 
 
OPERATOR,         UTILIZATOR, 
COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.         ______________  
Director  Director/Administrator 
 
 
Intocmit, 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Președinte de ședință, 
Florian Constantin 

 
 
 
 
 

 Contrasemnează,         
Secretarul Municipiului,  

                Cons. jur. Daniel Spânu 
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ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. ____________________ / ___________________ 
 
 

  
 
 OPERATOR           UTILIZATOR 
 COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.       _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Adresa punct 
 de lucru 

Tip deseuri 
colectate 

Nr. si tip recipiente Ritm de 
colectare 

Zile de 
colectare 

Interval  
orar 

Cantitate 
minima 

Persoana 
 de 

contact 
Telefon 

Tip 
utilizator 

Profil 
activitate 

comodat chirie proprii 

1  

menajere 
reziduale          

  

constructii               

2  

menajere 
reziduale            

constructii               

3  

menajere 
reziduale            

constructii               
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ANEXA NR. 2  LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. ______________ / _____________ 
 
 

 
 
- Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Legea nr. 211/2011- privind regimul deşeurilor; 

- O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului; 

- H.G.  nr. 349/2005 – privind depozitarea deşeurilor; 

- H.G.  nr. 621/2005 – privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

- H.G.  nr. 856/2002 – privind evidenţa gestiunii deşeurilor; 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Actele normative relevate mai sus nu au caracter exhaustiv. 

 

 
   OPERATOR,          UTILIZATOR, 
   COMPANIA ROMPREST  SERVICE S.A.          ______________ 

                   Director                      Director/Administrator    
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