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Anexa nr. 4 la HCL nr. 6 
CONTRACTUL NR. _______/____________ privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a 

Comunei Nuci 
 
Anexa 4 la Hotărârea nr……….. Din …………. 

1. Parti contractante 
COMUNA NUCI cu sediul în Nuci, Strada ....................., nr................... județ Ilfov, cod poștal ..............., cod 
fiscal ..................,  cont  IBAN RO.........................................., deschis la Trezoreria ........................., reprezentată 
legal prin dl. Primar ............................., în calitate de concedent 
si 
S.C. ____________________ SRL cu sediul in __________________________, înmatriculata la ORC sub nr. 
____________________, având codul unic de înregistrare ________________, contul bancar 
________________________________ deschis la _________________________, reprezentata legal prin 
__________________, in calitate de concesionar 
 

2. Obiectul contractului de concesiune 
2.1  Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea componentei serviciului public de 
salubrizare, respectiv a activităților de colectare si transport a deșeurilor menajere, inclusiv a deșeurilor toxice 
periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, din aria administrativ–teritoriala a 
Comunei Nuci, denumite in cele ce urmează, Activitățile. 
2.2 Obiective 
2.2.1. Obiectivele urmărite de concedent in prezentul contract de concesiune sunt: 
a) îmbunătățirea condițiilor de viată ale cetățenilor; 
b) promovarea calității si eficienta activităților de salubrizare;  
c) dezvoltarea durabila a serviciilor; 
d) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea masurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, 
in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. 
2.2.2. Serviciul de salubrizare, prin activitățile de precolectare, colectare si transport a deșeurilor menajere, 
inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, din aria 
administrativ–teritoriala a comunei Nuci, va urmări sa realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru 
perioada de derulare a prezentului contract si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin acesta. 
2.3. Totodată prestarea serviciului de salubrizare privind precolectarea, colectarea si transportul deșeurilor 
menajere si a celor asimilate acestora, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu 
excepția celor cu regim special, trebuie realizata in astfel de condiții încât sa se asigure: 
a) menținerea curățeniei si crearea unei estetici corespunzătoare a localităților; 
b) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri si reciclarea acestora. 
2.4. Concesionarul va asigura colectarea separată  pentru cel puțin o parte din următoarele tipuri de deșeuri: 
reciclabile/biodegradabile, hârtie, metal si plastic , sticlă. Producătorii de deșeuri si operatorul serviciului de 
salubritate au îndatorirea să atingă după primul an de contract un nivel de pregătire pentru reutilizare si 
reciclare de minimum 15 % din masa totala a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic si sticla 
provenind din deșeurile menajere si, după caz, provenind din alte surse, in măsura in care aceste fluxuri de 
deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere. Procentul de 15% urmează să crească 
progresiv, astfel că la finalul celor 4 ani de contract să se atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare si 
reciclare de minimum 25 % din masa totala a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic si sticla 
provenind din deșeurile menajere si, după caz, provenind din alte surse, in măsura in care aceste fluxuri de 
deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere;        
2.5. Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deșeuri municipale, în 6 recipiente de culori diferite, 
inscripționate, aferente fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, puse la dispoziție de operator , în 
punctele de colectare ofertate si stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă. Operatorul va asigura 
pentru toti utilizatorii , persoane fizice, persoanele  juridice   si instituțiile  publice recipienti de colectare, 
potrivit activitatii specifice si volumului de deșeuri produs, cu respectarea Regulamentul de organizare si   
funcționare a serviciului. 
2.6. Biodeşeurile, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele 
zootehnice, pot fi neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc 
disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul 
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biodeşeurilor pe drumurile aparținând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepția 
operatorilor serviciului de salubrizare. 
 

3. Dispoziții generale 
3.1. Contractul de concesiune, are ca anexe obligatorii, care fac parte integranta din acesta următoarele: 
a) studiul de fundamentare; 
b) regulamentul de organizare şi funcționare a serviciului public de salubrizare aprobat prin HCL nr. ............ 
din ............................... 
c) caietul de sarcini. 
d) documentația de atribuire; 
e) oferta concesionarului cu formularele si anexele acesteia. 
3.2. Autoritățile administrației publice locale păstrează, in conformitate cu competentele ce le revin, potrivit 
legii, prerogativele si răspunderile privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a 
 serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, respectiv: 
a) modul de respectare si de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, inclusiv in relația cu 
utilizatorii; 
b) indicatorii de performanta ai serviciilor prestate; 
c) parametrii serviciilor prestate; 
d) modul de administrare, exploatare, conservare si menținere in funcțiune, dezvoltare sau modernizare a 
sistemului de utilitate publica; 
e) modul de formare, stabilire, modificare si ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciul de utilitate 
publica. 
3.2.1. Totodată, in interesul menținerii si promovării unui parteneriat durabil cu concesionarul si in scopul de a 
asigura dezvoltarea durabila a Activităților , autoritatea publica va consulta concesionarul înainte de luarea 
deciziilor care vizează politicile si strategiile de dezvoltare a serviciilor publice de salubritate, chiar in condițiile 
in care asemenea decizii nu sunt in măsura sa influențeze in mod direct sau imediat drepturile si obligațiile 
concesionarului așa cum sunt ele stabilite prin acest contract. 
3.2.2. Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice este autoritatea 
de reglementare competenta pentru serviciul de salubrizare a localităților. A.N.R.S.C. are atribuțiile prevăzute 
la art. 20 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice. 
 

4. Termenul 
4.1. Durata pentru care se concesionează serviciul public de salubrizare, cuprinzând activitățile de 
precolectare, colectare si transport a deșeurilor menajere, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile 
menajere, cu excepția celor cu regim special, din aria administrativ–teritoriala a comunei Nuci, este de 4 ani.  
Exista posibilitatea de prelungire a termenului cu inca 2 ani. 
  

5. Redevența 
5.1. Redevența anuala este in cuantum de 2000 lei / anual, rezultând o redevență anuală de  8.000 lei/4 ani 
pentru activitățile de colectare si transport a deșeurilor menajere, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din 
deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, din aria administrativ–teritoriala a Comunei Nuci.  
5.2. Plata redevenței se va face anual, termenul de plata fiind scadent la data de 25 a lunii ianuarie. 

5.3. Plata redevenței se face astfel: în contul Comunei Nuci – IBAN RO......................................... 
, deschis la Trezoreria ..................................  
5.4 Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații, va duce la calculul unei penalități de 
0,1% pe zi din suma datorata.  

6. Tarife practicate 
6.1 Pentru anul 2021, tarifele1 practicate pentru prestarea Activităților sunt in cazul persoanelor fizice de 
______ lei/persoana/luna. In cazul persoanelor juridice, tariful practicat in anul 2021 este de  ____  lei/mc. 
6.2. Pentru primul an de contract, tarifele practicate vor fi cele cuprinse in oferta financiara înaintata de către 
operatorul economic. Ajustarea prețului contractului se va putea face la începutul fiecărui an contractual, cu 
parametrul de ajustare ''indicele prețurilor de consum” comunicat de Institutul National de Statistică , cu avizul 
Consiliului Local. 
6.3. Operatorul economic, in conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 101/2006 are dreptul la: 

 
1 Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată. 



Pagina  3 
 

a) încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului ofertat;  
b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;  
c) ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor şi tarifelor din economie;  
d) modificarea tarifului în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;  
e) exclusivitatea prestării activității serviciului de salubrizare atribuite pe raza unităților administrativ-
teritoriale, acordată în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii.  
 

7. Garanția de buna execuție 
Nu este cazul. 
 

8. Programul prestației 
8.1. Colectarea deșeurilor, se realizează între orele 6 – 22.00, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale 
operatorului, potrivit ofertei tehnice înaintate si cu respectarea condițiilor minimale prevăzute de legislația 
aplicabila in materie si cu raportare la Documentația de atribuire. Pentru fluidizarea traficului, reducerea 
costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, beneficiarul va analiza pe parcursul derulării 
prezentului contract oportunitatea modificării intervalelor orare de colectare a deșeurilor, soluțiile urmând a fi 
supuse analizei concedentului.  
8.2. Programul de colectare pentru anul 2021 este: 
(a) Ziua de colectare este:  
- pentru fracția uscată reciclabilă (pentru utilizatori casnici și non-cascnici):  în ziua de Marti  
- pentru fracția umedă reziduală: săptămânal în zilele de Joi și Vineri. 
Programul de mai sus se poate modifica numai cu acordul scris al autorității contractante. 
 
 

9. Drepturile concesionarului 
9.1. Operatorul are următoarele drepturi: 
a) de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, Activitățile ce fac obiectul contractului de 
concesiune; 
b) de a incasa tariful pentru Activitățile prestate. Respectivele tarife includ costurile determinate de 
transportul si depozitarea deșeurilor la un depozit autorizat, concesionarul cunoscând la data depunerii ofertei 
faptul ca in comuna Nuci, nu exista depozit de deșeuri autorizat conform legislației mediului in vigoare; 
c) de a iniția modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificării reglementarilor legale, 
cu respectarea pct. 22 din prezentul contract; 
d) de a aplica tariful aprobat sau actualizat in raport cu influentele asupra valorilor componentelor prețului de 
cost, cu respectarea prevederilor pct. 6.2 din prezentul contract. 
e) În temeiul prezentului contract de concesiune, concesionarul dobândește dreptul de a presta serviciile care 
fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor şi standardelor de calitate stabilite de concedent. Concesionarul 
are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi 
scopului stabilit de parți prin contractul de concesiune. 

10. Drepturile concedentului 
10.1. Concedentul are următoarele drepturi: 
a) de a inspecta derularea Activităților concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor raportat la 
oferta tehnica înaintata de către concesionar, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin 
realizarea Activităților, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune si părțile 
integrante ale acestuia, in conformitate cu prevederile legii. 
b) de a modifica in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune din motive excepționale 
legate de interesul național sau local; 
 

11. Obligațiile concesionarului 
11.1 Concesionarul are obligația de a deține si actualiza raportat la specificul activităților prestate si la dotările 
existente la data preluării gestiunii, următoarele documente: 
a) prezentul contract prin care s-a făcut delegarea gestiunii; 
b) planul cadastral si situația terenurilor din aria de deservire, daca e cazul; 
c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor si instalațiilor aflate in exploatare, actualizate cu toate 
modificările sau completările, daca e cazul; 
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d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi, daca e 
cazul; 
e) cărțile tehnice ale clădirilor, daca e cazul; 
f) documentația tehnica a utilajelor si instalațiilor si, după caz, autorizațiile de punere in funcțiune a acestora; 
g) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform 
situației de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecărui agregat si/sau ale fiecărei instalații, 
inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb; 
h) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, 
exploatarea, întreținerea si repararea echipamentelor si instalațiilor, precum si cărțile/fisele tehnice ale 
echipamentelor principale ale instalațiilor; 
i) normele generale si specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau 
fiecărei activități; 
j) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului in caz 
de incendiu, calamitați sau alte situații excepționale; 
k) regulamentul de organizare si funcționare si atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul; 
l) avizele si autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsura, inclusiv cele de 
protecție a mediului, obținute in condițiile legii; 
m) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului; 
n) registre de control, de sesizări si reclamații, de dare si retragere din exploatare, de admitere la lucru; 
11.2. Concesionarul care colectează, transporta, stochează, sortează sau depozitează deșeuri trebuie sa 
cunoască: 
a) tipul si cantitatea de deșeuri care urmează sa fie eliminate; 
b) cerințele tehnice generale; 
c) masurile de precauție necesare; 
d) informațiile privind originea, destinația, precum si tipul si cantitatea de deșeuri, date care trebuie 
prezentate, la cerere autorităților competente. 
11.3. Concesionarul are obligația sa mențină autorizația vizând protecția mediului eliberata de autoritatea 
teritoriala pentru protecția mediului competenta. In vederea executării acestei obligații, concesionarul va 
beneficia de sprijinul concedentului, care va acționa in acest sens in limitele propriilor sale competente.   
11.4. Concesionarul are obligația să dețină licență A.N.R.S.C. valabilă.     
11.5. Concesionarul are obligația sa respecte toate angajamentele asumate prin oferta depusa cu ocazia 
participării la procedura de atribuire cu privire la termenele de prestare, modalitatea de executare a 
activității, respectarea procedurilor specifice activității delegate, capacitatea  tehnica, dotarea cu personal, 
protecția mediului si investițiile propuse.  
11.6. Concesionarul are de asemenea următoarele obligații: 

a) sa efectueze Activitățile conform prevederilor caietului de sarcini/documentației de atribuire, in 
condiții de calitate si eficienta  

b) sa  asigure, fiecărui   utilizator, recipiente  de colectare  a deșeurilor, conform art.2.5.din contract; 
c) sa respecte prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a comunei Nuci;  
d) sa respecte indicatorii minimi de performanta stabiliți prin caietul de sarcini/documentația de 

atribuire si cei indicați in oferta tehnica-economica; 
e) sa furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate intr-un termen de 15 zile 

de la înregistrarea unei solicitări motivate in acest sens si sa asigure concedentului accesul la 
informațiile necesare verificării si evaluării funcționarii si dezvoltării Activităților, in conformitate cu 
clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare; 

f) sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, 
inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare, in măsura in 
care aplicarea unor asemenea proceduri nu este incompatibila cu obiectul contractului sau cu 
interesele parților; 

g) sa fundamenteze modificarea tarifelor Activităților concesionate si sa supună aprobării tarifele 
modificate ce vor fi utilizate in activitatea de salubrizare; 

h) sa nu subconcesioneze Activitățile care fac obiectul concesiunii; 
i) sa plătească redevența la valoarea prevăzută si la termenul stabilit in contractul de concesiune; 
j) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât forța majora si înțelegerea parților, 

operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activității in condițiile stipulate in contractul 
de concesiune, pana la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile. 
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k) sa asigure condiții de munca corespunzătoare normelor legale tuturor angajaților, precum si protecția 
acestora stabilita de lege pe durata valabilității contractului de concesiune; 

l) in cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existenței unei cauze de natura sa 
conducă la imposibilitatea realizării Activităților (inclusiv neplata Activităților de către beneficiari), va 
notifica de îndată acest fapt concedentului, in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuității Activităților;  

m) sa predea la încheierea contractului de concesiune toata documentația tehnica-economica referitoare 
la Activitățile gestionate, respectiv baza de date cu beneficiarii persoane fizice si juridice ; 

n) sa aducă la îndeplinire in cadrul intervalelor de timp ofertate investițiile propuse a fi realizate raportat 
la activitățile prestate. Programul de realizare a acestora este cel stabilit prin oferta tehnica înaintata 
de operatorul economic, parte integranta a prezentului contract. Investițiile ofertate vor fi realizate 
prin utilizarea exclusiv a fondurilor concesionarului. 

o) Concesionarul are obligația ca ulterior semnării contractului cadru dintre el si concedent sa 
p)  încheie contracte individuale cu utilizatorii finali ai serviciului de salubritate. 
q) Încasarea tarifelor de la utilizatorii finali ai serviciului de salubritate se va face exclusiv de către 

concesionar, astfel ca, la stabilirea tarifelor propuse prin oferta financiara, operatorii economici vor 
avea in vedere si prestarea serviciului de încasare a tarifelor stabilite de la utilizatorii finali. 

11.6 În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligația de a asigura exploatarea eficace, în 
regim de continuitate şi permanentă, a serviciilor care fac obiectul concesiunii, în conformitate cu cerințele şi 
destinația impuse de concedent. 
11.7 Scopul principal al contractului este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel 
corespunzător a activităților, la preturi accesibile pentru utilizatorii finali, precum şi întreținerea şi dezvoltarea 
oricăror bunuri de retur încredințate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activități. În acest sens, 
concesionarul trebuie să depună toate diligențele necesare pentru reducerea costurilor mai sus amintite. 
 

12. Obligațiile concedentului 
12.1. Concedentul are obligația : 
a) sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentele de funcționare ale concesionarului ; 
b) sa aprobe modificările tarifelor pentru Activitățile prestate, la cererea concesionarului însoțita de 
documente justificative, cu respectarea condițiilor impuse pentru modificarea tarifelor, numai prin Hotărâre 
de Consiliu Local; 
c) sa nu-l tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune; 
d) sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile excepționale legate de 
interesul național sau local; 
e) sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor 
concesionarului; 
f) sa se implice in mod direct in promovarea si realizarea Activităților care fac obiectul prezentului contract; 
g) sa aprobe prin hotărâre de Consiliu Local in temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 conținutul 
contractului intre concesionar si beneficiarii Activităților (populație, agenți economici si instituții publice) in 
comuna Nuci; 
h) sa uzeze de toate mijloacele legale care ii stau la dispoziție, inclusiv posibilitatea de a stabili contravenții, sa 
nu permită unor terți la acest contract sa desfășoare pe raza sa de competenta teritoriala, activități care sunt 
direct sau indirect in concurenta cu cele prestate in baza contractului de concesiune de către concesionar; 

13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligațiilor  
13.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, in mod 
 culpabil si repetat, da dreptul parții lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de 
daune-interese. 
 

14. Riscuri asociate Contractului  
14.1 Riscurile aferente exploatării Serviciului sunt preluate de Operator, potrivit matricei de riscuri din caietul 
de sarcini, inclusiv riscul încheierii contractelor cu utilizatorii, al colectării tarifelor de la Utilizatori si al achitării 
redevenței către Concedent pe întreaga durată a contractului. 
14.2 Concedentul nu va accepta si nu va solicita, pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune de 
servicii, modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilităților 
concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului. 
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14.3 Indiferent de modalitatea de încetarea a contractului, operatorul va asigura continuitatea prestării 
Activităților pana la finalizarea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui nou contract, in condițiile 
prezentului contract.  
 

14. Recepție si verificări 
14.1. Concedentul are dreptul de a verifica modul de prestare a Activităților pentru a stabili conformitatea 
acestora cu prevederile contractuale si cu legislația in materie. 
14.2. Concedentul are obligația de a notifica in scris concesionarului, identitatea reprezentanților săi 
împuterniciți pentru acest scop. 
14.3 Concedentul are dreptul de a verifica îndeplinirea cerințelor de performanta şi calitate a activităților 
realizate de concesionar, inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte. 
14.4 Concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte, periodice sau la simpla solicitare a 
 acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului. 
 

15. Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii . 
Nu exista bunuri din patrimoniul public care sa fie preluate de concesionar pe baza unui proces verbal de 
predare-preluare. 
 

16. Cantitatea si calitatea serviciilor, indicatori de performanta 
16.1 Indicatorii de performanta, cantitatea si calitatea serviciilor sunt prevăzuți in Regulamentul de organizare 
si funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv a Activităților care fac obiectul  prezentului contract. 
16.2 Indicatorii de performanta asigura condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească  serviciul public de 
salubrizare, având în vedere: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 
b) adaptarea permanenta la cerințele utilizatorilor; 
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Activitățile prestate; 
d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul salubrizării. 
16.3 In sensul prezentului contract, indicatorii de performanta reprezintă îndeplinirea parametrilor din 
contractul de concesiune, respectiv: 
 - orarul de funcționare - ritmicitatea prestării - stabilit in conformitate cu prevederile caietului de 
sarcini/documentației de atribuire. Cu privire la acest aspect, respectarea indicatorilor se va evalua prin 
raportare la oferta tehnica înaintata de către concesionar, respectiv la comenzile primite din partea 
utilizatorilor; 
- starea tehnica a infrastructurii si a vehiculelor; 
- stadiul de realizare a programului de investiții; 
- calitatea si eficienta Activităților furnizate; 
- modul de formare si stabilire a tarifelor pentru activitățile prestate; 
16.4. Concesionarul este obligat sa depună toate diligentele in vederea rezolvării neconformităților astfel încât 
sa se asigure respectarea cerințelor de performanta si calitate stabilite prin prezentul contract (raportat la 
toate anexele pe care le conține), in caz contrar devenind incidente prevederile referitoare la penalități si la 
sancțiunile pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale din prezentul act. 
 

17. Caracterul confidențial al contractului 
17.1. O parte contractanta nu are dreptul fără acordul scris al celeilalte parți: 
-  de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe parți, in afara acelor persoane 
implicate in îndeplinirea contractului; 
 - de a utiliza informațiile si documentele obținute sau la care are acces in perioada de valabilitate a 
contractului, in alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale. 
17.2. Dezvăluirea oricărei informații fata de persoanele implicate in îndeplinirea contractului se va face 
confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare in vederea îndeplinirii contractului. 
17.3. O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la 
contract, daca: 
- informația era cunoscuta parții contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealaltă parte contractanta ; 
- informația a fost dezvăluita după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte parți contractante pentru 
asemenea dezvăluire ; 
- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația. 
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18. Încetarea, rezilierea contractului 

18.1. Prezentul contract încetează in următoarele situații: 
Contractul va înceta de drept, înainte de trecerea termenului:  
a) in cazul in care concesionarului i se retrage autorizația de funcționare sau in cazul in care aceasta nu este 
prelungita după expirarea termenului; 
b) in cazul desemnării unui operator regional in cadrul unui sistem integrat de management al deșeurilor; 
c) în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin 
rezilierea unilaterală de către concedent şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 
d) în cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin 
rezilierea unilaterală de către concesionar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; 
e) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent; 
f) în cazuri de forță majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua 
contractul, prin renunțare fără plata unei despăgubiri; 
g) in cazul in care, cu privire la operator, a fost deschisa procedura de insolventa, potrivit dispozițiilor legale, cu 
excepția situației în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară. 
 
18.2. Retragerea, sau încetarea valabilității licenței, atrage revocarea hotărârii privind atribuirea contractului 
de delegare a gestiunii.  
18.3. Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără concursul instanței de judecata si fără nicio alta 
formalitate prealabila, in următoarele situații: 

1. Prestarea de către concesionar a Activităților cu nerespectarea legislației aplicabile si nearmonizarea 
permanenta cu modificările legislative intervenite in domeniul concesiunii serviciului de salubrizare si 
in domeniul legislației mediului; 

2. Neoperarea la parametrii de calitate si eficienta la care concesionarul s-a obligat prin oferta 
formulata; 

3. Nerespectarea graficului de investiții cuprins in oferta tehnica înaintata; 
4. Neefectuarea transportului deșeurilor la un depozit autorizat in conformitate cu documentația 

atribuire, caietul de sarcini si contractul de concesiune, obligație ce se considera asumata la data 
depunerii ofertei. 

 
19. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu intre concedent şi concesionar 
19.1. Responsabilitățile pentru desfășurarea activităților ce fac obiectul prezentului contract conform 
legislației României si a Uniunii Europene in materie - OUG nr. 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006 şi 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – revin concesionarului, pentru activitățile concesionate. 
19.2. Pe toata perioada derulării contractului de concesiune, concesionarul va implementa condiționările ce se 
stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de 
conformare la cerințele de mediu. 
 

20. Forța majora 
20.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod 
necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care ii revine in baza prezentului contract de concesiune, 
daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost 
cauzată de forța majora. 
20.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parți in termen de 30 de zile 
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui. 
20.3. Dacă in termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, pârțile au dreptul sa-si 
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele sa pretindă 
daune-interese. 
 

21. Litigii 
21.1. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenta instanței 
judecătorești de drept comun de la sediul concedentului. 
 

22. Acte normative de referinta 
22.1. Prezentul contract de concesiune are la baza legislația de referința publicata pe site-ul www. anrsc.ro. 
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23. Alte clauze  

23.1. Orice clauza din prezentul contract se poate modifica cu acordul parților prin act adițional, însă numai cu 
respectarea cerințelor imperative impuse prin documentația de atribuire si/sau prevăzute in actele normative 
incidente. 
23.2. In cazul in care modificarea legislației in perioada valabilității contractului va presupune modificarea 
clauzelor, părțile contractante vor stabili de comun acord clauzele contractului prin act adițional conform 
legislației in vigoare. 
23.3. Prezentul contract de concesiune împreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau 
reprezintă voința parților. 
23.4. Prevederile prezentului contract împreuna cu toate anexele sale se completează cu totalitatea 
dispozițiilor legale aplicabile in materie, pârțile fiind ținute de respectarea acestora in exercitarea drepturilor si 
îndeplinirea obligațiilor ce decurg din contract. 
23.5 . In situația in care Concedentul organizează o noua procedura de achiziție, chiar daca prezentul contract 
a atins perioada maxima de valabilitate, concesionarul va asigura continuitatea serviciilor in aceleași condiții 
pana la finalizarea procedurii. 
 
Prezentul contract de concesiune, conținând 8 pagini, intra in vigoare la data semnării lui si a fost încheiat azi, 
_____________, in 2 exemplare. 
 

Concedent,      Concesionar, 
 
COMUNA NUCI 
Primar   
 
                                                        


