Anexa nr. 4
la Hotararea Consiliului local Bodesti
nr. 7 din 28.03.2013
CONTRACT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciului public de colectare şi transport deşeuri municipale, prin concesiune

CAPITOLUL I
Părţi contractante
Între Comuna Bodesti, cu sediul în comuna Bodesti, judeţul Neamţ, reprezentat prin Macovei Ioan,
având funcţia de Primar, în calitate de concedent, pe de o parte,
şi
Societatea Comercială/Regia Autonomă (actul constitutiv al agentului economic) ........., codul unic de
înregistrare ......., cu sediul principal în ........., str. ...... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul
......., reprezentată prin .........., având funcţia de ........, în calitate de concesionar,
la data de ........, la sediul concedentului, în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
şi al Hotărârii Consiliului local al comunei Bodestie de aprobare a concesionarii nr. …….. din ………...,
s-a încheiat prezentul contract de concesiune.
CAPITOLUL II
Obiectul contractului de concesiune
Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de colectare şi transport
deşeuri municipale al comunei Bodesti, parte integrantă a serviciului de salubrizare a comunei Bodesti.
Art. 2. – Serviciul public de colectare şi transport deşeuri municipale al comunei Bodesti cuprinde
următoarele activităţi:
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
b) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la
populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de
echipamente electrice şi electronice etc.);
c) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări.
Art. 3. - Obiectivele concedentului sunt:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viata ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficientei acestor servicii;
b) promovarea calităţii şi eficientei acestor servicii;
c) dezvoltarea durabila a serviciilor;
d) protecţia mediului înconjurător.
Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:
a) bunuri de retur .............................;
b) bunuri de preluare .......................;
c) bunuri proprii ........................... .
CAPITOLUL III
Dispoziţii generale
Art. 5. - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:
a) caietul de sarcini;
b) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de colectare şi transport deşeuri municipale
delegat.
c) oferta concesionarului, care stă la baza contractului;
d) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a comunei
Bodesti
Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor

şi a strategiilor de dezvoltare a serviciului public colectare şi transport deşeuri municipale, precum şi
dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciului
public de colectare şi transport deşeuri municipale:
a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare;
b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare
a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredinţată prin contractul de
concesiune;
e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare.
(2) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
(A.N.R.S.C.) are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, în special cu privire la: respectarea
indicatorilor de performanta, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea
Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea protecţiei utilizatorilor
şi exploatarea eficienta a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciilor.
(3) La încheierea contractelor de prestări de servicii se vor menţiona standardele, normativele, preţurile şi
tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.
CAPITOLUL IV
Termenul
Art. 7. (1) Durata contractului de concesiune este de 2 ani, începând de la data de …………..... .
(2) In cazul in care va intra in functiune Sistemul Performant de Management al Deseurilor in judetul
Neamţ, contractul de concesionare a serviciul public de colectare şi transport deşeuri municipale al
Comunei Bodesti va inceta de drept.
Art. 8. - Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada de cel mult un an, prin acordul de
voinţă al părţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin 3 luni înainte de încetarea lui.
CAPITOLUL V
Redevenţa
Art. 9. - Redevenţa este de …………... lei (1% din din valoarea facturată şi încasată lunar pentru
serviciile prestate) şi va fi plătită semestrial, în lei, în conformitate cu caietul de sarcini.
Art. 10. - Redevenţa semestrială se va indexa în fiecare an cu nivelul mediu al indicatorului ratei inflaţiei
sau deflaţiei, prevăzută în Buletinul Statistic de Preţuri.
Art. 11. - Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, sa
depună cu titlu de garanţie o suma fixa reprezentând 100% din suma obligaţiei de plata către concedent,
stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate; garanţia se depune de către concesionar la o
banca comercială care are sediul sau filiale în localitatea Piatra Neamt într-un cont purtător de dobânda din
care concedentul va putea preleva penalităţile şi sumele datorate de concesionar în baza contractului.
Art. 12. - Aceasta suma cu titlu de garanţie este de ...................... lei.
CAPITOLUL VI
Plata redeventei
Art. 13. - Suma prevăzută la art. 10 va fi plătită prin fila cec, ordin de plata, în contul nr.
................................ deschis la Trezoreria .................... .
Art. 14. - Suma prevăzută la art. 10 se face în rate semestriale, plătite după cum urmează:
- rata a - I –a , pana la 15 iunie a anului in curs;
- rata a - II-a pana la 15 decembrie a anului in curs;
CAPITOLUL VII
Drepturile părţilor
Drepturile concesionarului
Art. 15. - Operatorul are următoarele drepturi:
1. de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice de
salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;

2. de a incasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;
3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale
de către autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei în vigoare;
4. de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor
şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influentele asupra valorilor componentelor
preţului de cost.
6. de a refuza colectarea si transportul deseurilor municipale de la personele fizice daca se constata ca
acestea sunt provenite de la persoane juridice.
Drepturile concedentului
Art. 16. - Concedentul are următoarele drepturi:
1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în
care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificand respectarea
obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune;
2. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive
excepţionale legate de interesul naţional sau local;
3. de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente;
4. de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o
concepţie unitară, corelata cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a
teritoriului;
5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice
aferente serviciilor publice de salubrizare;
6. de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor
publice de salubrizare şi/sau prin asociere intercomunala;
7. de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;
8. de a contracta şi a garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finanţarea programelor de investiţii
din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare;
9. de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului încheierea
contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.
În termen de 12 luni concedentul este obligat sa-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii.
CAPITOLUL VIII
Obligaţiile părţilor
Obligaţiile concesionarului
Art. 17. Concesionarul are următoarele obligaţii:
1. sa obţină de la autorităţile competente:
a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii;
b) autorizaţia de operare eliberata de autoritatea administraţiei publice locale;
c) autorizaţia eliberata de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;
2. sa respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune;
3. sa respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de
salubrizare a localităţilor;
4. sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor
regulamentului serviciului public de salubrizare;
5. sa respecte indicatorii de performanta stabiliţi prin contractele de concesiune;
6. sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi sa asigure
accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării functionarii şi dezvoltării serviciilor
publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în
vigoare;
7. sa aplice metode performanţe de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare,
inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare;
8. sa preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe baza de proces-verbal de predare-preluare,
patrimoniul, precum şi personalul angajat aferent realizării serviciilor de contractat;
9. sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de
calitate şi eficienta;

10. sa fundamenteze şi sa supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;
11. sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;
12. sa plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de concesiune;
13. sa ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de
concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare sa fie cel puţin egala cu
cea existenta la data intrării în vigoare a contractului;
14. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi din diferenţa
de tarif pentru protecţie socială;
15. sa propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului
concesionat în baza legislaţiei în vigoare;
16. sa transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia
patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în
contabilitatea concedentului;
17. sa restituie bunurile de retur, în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la
încetarea contractului de concesiune;
18. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forţa majoră şi înţelegerea
părţilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în
contractul de concesiune, pana la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;
19. sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru
asigurarea continuităţii activităţii;
20. sa ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de munca şi normele de protecţie a muncii;
21. sa predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaţia tehnico-economică referitoare
la serviciul gestionat;
22. sa realizeze următoarele investiţii:
a) bunurile aduse ca investiţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice): .........................................
................................................................;
b) termenele de realizare a investiţiilor.......................;
c) investiţiile care nu se amortizează pe durata concesiunii .....................................................................;
d) avizele ce trebuie obţinute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special ..............................;
e) standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate .....................................................;
23. sa respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea
secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţa în exploatare, protecţia mediului,
protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)
24. la încetarea contractului de concesiune sa încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare
având ca obiect bunurile de preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini şi stabilite prin prezentul
contract de concesiune, în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi;
25. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa
depună cu titlu de garanţie o suma de ................ lei, reprezentând 100% din suma datorată concedentului cu
titlu de redevenţa pentru primul an de activitate;
26. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta
majoră, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în
condiţiile stipulate în contract, pana la preluarea acestuia de către concedent;
27. în cazul în care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existenţei unei cauze de natura sa
conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt
concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau
serviciului public;
28. concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, activităţii ori prestarea serviciului în noile
condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 16 pct. 2, fără a putea solicita încetarea
acestuia;
29. concesionarul se obliga sa plătească 100% din prima de asigurare.
Art. 18. Clauze privind obligaţiile concesionarului în condiţiile caietului de sarcini anexat:
1. Concesionarul are obligaţia ca în termen de 1 (unu) an de la încheierea contractului de concesionare
să încheie contracte de prestare servicii de colectare cu toti producătorii de deşeuri persoane fizice .
2. Concesionarul are obligaţia ca în termen de 3 (trei) luni de la încheierea contractului de concesionare
să încheie contracte de prestare servicii de colectare cu toti producătorii de deşeuri agenţi economici sau

instituţii publice .
3. Concesionarul are obligaţia de a nu întârzia pe o perioadă mai mare de 5 zile în prestarea serviciile ce
fac obiectul prezentului contract.
Obligaţiile concedentului
Art. 19. Concedentul are următoarele obligaţii:
1. sa elaboreze şi sa aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a prestatorilor de servicii care
desfăşoară activităţi de salubrizare pe baza normelor-cadru prevăzute de lege;
2. sa stabilească şi sa aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, sa stabilească subvenţia care
se plăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de
salubrizare şi sumele efectiv încasate ca urmare a prestării serviciilor;
3. sa predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile,
instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice
sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;
4. sa notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune;
5. sa faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;
6. sa-şi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilităţile şi obligaţiile ce
decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului
prin contractele de concesiune;
7. sa ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în asa fel încât sa se păstreze capacitatea
de a realiza serviciul public de salubrizare;
8. sa nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;
9. sa nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de
lege;
10. sa notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor
concesionarului.
CAPITOLUL IX
Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatori de performanta
Art. 20. (1) Indicatorii de performanta, cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în caietul de
sarcini cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul contract de concesiune.
(2) Indicatorii de performanta stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea
serviciilor publice de salubrizare.
(3) Indicatorii de performanta asigura condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile publice de
salubrizare, având în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorilor;
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare;
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.
Art. 21. - Indicatorii de performanta pentru serviciul public de salubrizare se refera la:
1. respectarea orarului de funcţionare pe ore si zile, conform graficului de colectare si transport a
deşeurilor, avizat de concedent.
Nerespectarea acestui indicator atrage in sarcina concesionarului despăgubiri in procent de 10%
din valoarea prestaţiei neexecutate sau executate in afara orarului de funcţionare, suma care se
face venit la bugetul local si se adaugă la valoarea redeventei.
2. întreţinerea etichetelor de identificare a tipurilor de recipiente de colectare, pe toata durata
derulării contractului
3. spălarea recipientilor de colectare a deşeurilor cel puţin o data pe luna
4. spălarea benelor autogunoierelor la interval de cel mult doua zile si dezinfectarea
acestora săptămânal.
Verificarea îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi la punctele 2, 3 si 4 va avea la baza următoarele:
■ perioada de analiza va fi de 12 luni;

■ note de constatare intocmite de reprezentanţii legali ai autorităţii locale si aduse la cunoştinţa
concesionarului
■ note justificative din partea concesionarului
In cazul determinării unui grad de îndeplinire mai mic de 90%/indicator, aceasta atrage in sarcina
concesionarului o despăgubire in procent de 0,3% din valoarea redeventei aferente prestaţiei pe cele 12
luni, suma care se face venit la bugetul local si se adaugă la valoarea redeventei.
5. numărul de contracte incheiate pe categorii de generatori de deşeuri:
• societaţi, agenţi economici, instituţii publice, alţi generatori - procent de 100% in termen de 3 luni
de la data semnării contractului.
• sunt excluse persoanele fizice la care autoritatea contractanta prin Serviciului contabilitate impozite
si taxe locale din cadrul Primăriei Bodesti va proceda la incasarea acestora prin declaratii de
impunere - procent de 100% in termen de 3 luni de la data semnării contractului;
In vederea îndeplinirii acestui indicator se vor întocmi lunar situaţii privind stadiul încheierii
contractelor pe categorii de generatori ce vor fi comunicate Direcţiei Evidenta Patrimoniu, Cadastru,
Gospodărie Comunala si Servicii Publice din cadrul Primăriei Bodesti si monitorizate de către aceasta.
Neindeplinirea acestui indicator din motive imputabile concesionarului atrage in sarcina acestuia plata
de despăgubiri lunare in procent de 1 % din valoarea redeventei aferente prestaţiei pentru luna respectiva,
pentru fiecare din categoriile de generatori enumerate mai sus, pana la îndeplinirea acestui indicator, suma
care se face venit la bugetul local si se adaugă la valoarea redeventei.
9.

numărul anual de sesizări scrise din partea APM ....................: maxim 40 sesizari/an

10.

numărul anual de sesizări scrise din partea DSP ....................: maxim 40 sesizari/an

11.
numărul anual de reclamaţii scrise si conforme cu realitatea, in baza verificărilor făcute de
concedent privind valorile facturate pe categorii de utilizatori: 40 sesizari/an
• numărul anual de sesizări scrise privind nerespectarea de către concesionar a
obligaţiilor din licenţa: maxim 10% din numărul total de sesizari/an
• numărul anual de sesizări scrise privind parametrii de calitate ai serviciului conforme
cu realitatea, in baza verificărilor făcute de concedent raportat la numărul total de
reclamaţii inregistrate: maxim 5% din numărul total de sesizari/an
• numărul anual de incalcari ale obligaţiilor concesionarului rezultate din analizele si
controalele ANRSC si ale Gărzii de Mediu precum si modul de soluţionare pentru
fiecare caz in parte: maxim 5% din numărul total de sesizari/an
• numărul de reclamaţii la care s-a răspuns in termenul legal de 30 de zile: 100%
• realizarea la parametri optimi cantitativ si calitativ a serviciului de salubrizare in
condiţiile menţinerii stării tehnice a infrastructurii si utilizării in mod permanent a
vehiculelor prezentate in oferta tehnica.
Art. 22. - (1) Îndeplinirea serviciului de salubritate conform indicatorilor de performanta prevăzuţi la
art. 21 urmează a fi evaluata de către o comisie compusa din reprezentanţi ai ambelor parti contractante,
urmarindu-se executarea corespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin prezentul contract.
(2) Gradul de indeplinire a indicatorilor prevăzuţi la art. 21 va fi avut in vedere la
prelungirea contractului de concesiune privind serviciul de salubrizare a municipiului conform art. 14 alin.
(1).
CAPITOLUL X
Tarife practicate şi formulele de actualizare a acestora.
Modul de încasare a facturilor
Art. 23. (1) Tarifele sunt cele conform ofertei adjudecate. Acestea pot fi modificate pe baza
documentelor justificative ale concesionarului, prin Hotărâre a Consiliului Local sau legislaţie naţională.

(2) Tarifele nu poate fi modificat prin alte modalitati decat cele prevazute la alin. 1 si de legislatia
nationala.
Art. 24. (1) Operatorul va incasa de la Comuna Bodesti cotravaluarea facturilor pentru colectarea
si trasportul deseurilor menajere aferent persoanelor fizice (populatie).
(2) Cotravaluarea facturilor rezultate in urma prestarilor serviciilor de colectare si transport
pentru personele juridice in baza contractelor incheiate, vor fi achitate de catre personele juridice.
(3) Operatorul va incasa cotravaluarea facturilor de la generatori de deşeuri voluminoase
provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere precum si de
deseuri rezultate din activitati de constructii si demolari, in urma incheierii de contracte cu acestia.
CAPITOLUL XI
Valoarea contractului
Art. 25. (1) Valoarea anuala a contractului incheiat cu Comuna Bodesti este de …………….lei/an
conform ofertei adjudicate, (la voloarea contractului nu se va include contravaluarea tarifului pentru 292
mc/an deseuri municipale provenite de la personele juridice).
(2) Operatorul va incheia contracte cu societaţi, agenţi economici, instituţii publice, alţi generatori
de deseuri municipale, la valoarea tarifului conform ofertei adjudicate.
(3) Operatorul va incheia contracte cu generatori de deşeuri voluminoase provenite de la populatie,
institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere precum si de deseuri rezultate din
activitati de constructii si demolari.
CAPITOLUL XII
Încetarea contractului
Art. 26. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea
acestuia în condiţiile legii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către concedent,
cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei
despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei
despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective
a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai
prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnicoeconomică în care se va stabili preţul răscumpărării. În aceasta situaţie de încetare a concesiunii nu se
percep daune;
g) în cazul nerespectării programului de prestare a serviciului, prin depăşirea termenului limită de
colectare de 5 zile.
h) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
(2) La încetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de
concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:
a) bunuri de retur ....................;
b) bunuri de preluare .................;
c) bunuri proprii .................... .
CAPITOLUL XIII
Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitaţiei şi de prevenire
a coruptiei
Art. 27. Nu este cazul.
CAPITOLUL XIV

Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi
concesionar
Art. 28. Responsabilitatea asigurării condiţiilor de mediu revine în totalitate concesionarului.
CAPITOLUL XV
Politica de menţinere şi recalificare a forţei de munca, precum şi protecţia acesteia pe durata
valabilităţii contractului de concesiune
Art. 29. …………………………………………….
CAPITOLUL XVI
Forta majoră
Art. 30. - Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea
în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de
concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de
forţa majoră.
Partea care invoca forţa majoră este obligată sa notifice celeilalte părţi în termen de 24 ore producerea
evenimentului şi sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Dacă în termen de 10 de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul sa-şi notifice
încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele sa pretindă dauneinterese.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

CAPITOLUL XVII
Rezilierea contractului de concesiune
Art. 31. Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii:
in cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa
expirarea termenului ;
la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in
conditiile legii;
in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu
plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina concesionarului;
in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei
despagubiri in sarcina concedentului;
in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin
act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea cocedentului; in acest caz se
va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta
situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;
in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase;
in cazul neexecutarii lucrarilor prezentate in sectiunile 1-2 pe o perioada de 5 zile.

CAPITOLUL XVIII
Răspunderea contractuală
Art. 32. Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în
prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpa.
Partea în culpa este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu
acoperă paguba, pentru partea neacoperita este obligată suplimentar la daune-interese.
Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalităţile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre
obligaţiile asumate în prezentul contract.

CAPITOLUL XIX
Litigii
Art. 33. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenta
instanţelor judecătoreşti competente.

CAPITOLUL XX
Alte clauze
Art. 34. Protejarea interesului public
1. Concesionarul are obligaţia să transporte şi să depoziteze deşeurile colectate de pe raza comunei
Bodestii, la depozitele si statiile de transfer avizate, în scopul protejării mediului şi intereselor
economice ale bugetului local al comunei Bodesti.
2. Concesionarul va prelua toate riscurile de gestiune ce decurg din desfăşurarea activităţii ce face
obiectul prezentului contract.
CAPITOLUL XX
Acte normative de referinta
Art. 35. - Prezentul contract-cadru de concesiune are la baza următoarele documente de referinta:
a) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;
b)Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor (completata de O.U.G. nr. 92/2007);
c)Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
d) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi
completările ulterioare;
e) Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
g) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
h) Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.
Art. 34. - Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante.
Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune, cu
notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după
caz.
Prezentul contract de concesiune împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul sau
reprezintă voinţa părţilor.
Prezentul contract de concesiune intra în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în ........ exemplare.

Concedent,
Comuna Bodesti
Reprezentata prin primar,

Concesionar,
________________________

Preşedinte de şedinta,
Iacoboaiea Florin
Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

