
P R O I E C T 
Anexa la HCL Buneşti nr.____/15.11.2019 

CONTRACT  

 DE  COLECTARE, TRANSPORT  ŞI  DEPOZITARE 

 DEŞEURI MENAJERE. 

 

Nr. contract: _____ din .........2019 

 

 

1. Părţile contractante 

 

1.1. Achizitorul 

Comuna Bunești, cu sediul in localitatea Bunești, cod_________, str._______, nr.____, cod 

fiscal___________, cont bancar nr. _____________________ , deschis la Trezoreria_________, 

telefon____________, fax ______________, reprezentata prin Pălășan Mircea având funcția de 

primar, numit in continuare Achizitor. 

 

1.2. Prestatorul  

 

SC SCHUSTER ECOSAL SRL cu sediul in Sighisoara, cod 545400, str. Viilor, nr. 82B, Jud. 

Mures, cod fiscal RO10314515, numărul de ordine in Registrul Comertului J26/134/1998, cont 

bancar nr. RO55RNCB0191015637990001, deschis la BCR Sighisoara, telefon 0265/774589, 

fax 0265/779266, operator de servicii de salubritate titular al Licenței nr.3394  din 14.09.2015, 

emisă de A.N.R.S.C., reprezentată prin administrator - ing. Andreescu – Strava Maria, avand 

functia de administrator, numită în continuare Prestator. 

 

2. Obiectul şi valoarea contractului  

 

2.1. Obiectul prezentului contract este colectarea, transportul, depozitarea deseurilor 

menajere  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Bunesti, în conformitate cu 

prevederile legale a categoriilor de deşeuri convenite, în termenele şi condiţiile stabilite mai jos.  

 

Deseurile menajere colectate sa nu contina cenusa, rumegus, pietris, nisip, deseu provenit de la 

animale. 

 

Serviciile de colectare, transport si depozitare deseuri menajere se vor efectua o data pe 

saptamana, în zilele de __________,de 3 ori deșeurile menajere, în a patra săptămână se vor 

colecta deșeurile precolectate selectiv. 

Pe strazile neasfaltate, inguste, fara loc de intoarcere a autospecialei, deseurile menajere se vor 

ridica de la capatul strazii, acolo unde autoritatea publica locala va amplasa, in zona de acces, 

containere de 1,1 mc. 

 

În cazul agentiilor economici si a institutiilor publice, Comuna Bunești  va sprijini operatorul de 

salubritate in vederea incheierii de contracte de prestari servicii cu fiecare persoana juridica in 

parte. 

Tariful stabilit pentru persoanele juridice este: pentru anul 2019, de 130 lei/mc la care se adauga 

TVA, urmând ca din 2020, să se aplice tariful actualizat cu taxa de mediu. 

 

Tariful stabilit pentru persoanele fizice este: pentru anul 2019, de 7,5 lei/lună la care se adauga 

TVA, urmând ca din 2020, să se aplice tariful actualizat cu taxa de mediu. 

 

 

2.2 Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul “Serviciilor de colectare, 

transport si depozitare”  a deşeurilor menajere prestate, platibil prestatorului de catre Achizitor 



conform ofertei financiare, se ridica la o valoare lunara de _________ lei/ lună, raportat la o 

populație declarată de 2000 de personae. La această valoare se adaugă TVA.  

 

3. Termenele şi condiţiile de plată 

 

3.1. Tarifele practicate de  Prestator  sunt cele stabilite in art.2 din Contract.  

 

3.2. Facturile pentru serviciile prestate se emit cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare 

celei in care prestatia a fost efectuata.Termenul scadent pentru plata facturilor este de 30 de zile 

lucratoare de la emiterea facturilor.  

 

3.3. Factura se considera acceptata de plata de catre Achizitor daca, in termen de 5 zile de la  

data primirii facturii, acesta nu va reclama in scris, neefectuarea sau efectuarea partiala a 

serviciilor facturate.  

 

3.4. În cazul în care Achizitorul întârzie în efectuarea plăţilor stabilite în conformitate cu 

prevederile art. 3.2., el va fi obligat la plata unor penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% din 

totalul sumei pentru fiecare zi de întârziere. Totalul penalitatilor poate depasi cuantumul sumei 

asupra careia sunt calculate. 

 

4. Drepturile partilor  

4.1. Drepturile prestatorului 

Prestatorul are urmatoarele drepturi : 

a) sa exploateze in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile 

publice care fac obiectul contractului; 

b) sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate; 

c) sa initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii 

reglementarilor si/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia; 

d) sa aplice pretul/tariful aplicat conform legislatiei in vigoare; 

e) sa incheie contracte individuale de prestare a serviciilor cu persoanele juridice care isi 

desfasoara activitatea in aria administrativa a comunei Bunești; 

f) sa propuna modificarea pretului/tarifelor. 

 

4.2.Drepturile achizitorului 

Achizitorul are urmatoarele drepturi: 

a) de a inspecta bunurile, activitatile si serviciile ce fac obiectul contractului; de a verifica modul 

in care este satisfacut interesul public; de a verifica respectarea obligatiilor asumate prin 

contract, cu notificarea prealabila a prestatorului. 

b) de a rezilia/ denunta unilateral contractul, in conditiile legii, in cazul in care prestatorul nu 

respecta obligatiile asumate prin contract; 

c) de a extinde sau restrange numarul de strazi pe care se efectueaza serviciul de salubritate; 

d) sa invite prestatorul pentru audieri , in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu 

utilizatorii serviciilor 

 

5. Obligatiile partilor 

5.1. Obligatiile prestatorului 

Prestatorul are urmatoarele obligatii: 

a) sa furnizeze achizitorului informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile 

necesare in vederea verificarii si evaluarii serviciilor in conformitate cu clauzele contractuale si 

cu prevederile legale in vigoare; 

b) sa nu subcontracteze/cesioneze  serviciile care fac obiectul contractului; 

c) la incetarea contractului din alte cauze decat termenul, forta majora, prestatorul este obligat sa 

asigure continuitatea prestarii serviciilor, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea 

acesteia de catre achizitor, dar nu mai mult de 30 de zile; 



d) sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru 

asigurarea continuitatii activitatii; 

e) sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor publice (protectia mediului, protectia 

muncii, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului) 

f) in conditiile in care prestatorul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de 

natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii, va notifica de indata de acest fapt, 

autoritatea publica locala, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii 

prestarii serviciilor. 

 

5.2. Obligatiile achizitorului 

Achizitorul are urmatoarele obligatii: 

a) sa notifice partilor interesate, la cerere, informatii referitoare la incheierea prezentului 

contract; 

b) sa isi asume pe perioada derularii contractului toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg 

din calitatea sa de autoritate publica contractanta 

c) sa nu il tulbure pe prestator in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract; 

d) sa nu modifice in mod unilateral contractul, in afara de cazurile expres prevazute de lege; 

e) sa notifice prestatorului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor 

acestuia; 

 

6. Durata contractului 

 

6.1. Durata contractului este de ___________ de la data intrarii in vigoare. Partile pot conveni 

prelungirea duratei contractuale, prin act aditional semnat cu 30 de zile inainte de expirarea 

prezentului contract. 

6.2. Oricare parte poate denunţa unilateral contractul: 

a) prin notificare scrisă, pentru orice motiv sau fără a specifica un motiv, cu un termen de preaviz 

de 30 de zile. Perioada de previz va începe din prima zi a lunii următoare lunii în care notificarea 

a fost remisă la ultima adresă cunoscută a oricărei părţi contractante 

b)în plus, Prestatorul  va putea denunţa contractul cu efecte imediate prin transmiterea către 

Achizitor  a unei notificări pentru următoarele motive: 

 1.Dacă clientul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în articolele 2.1., 3.2.. 

 2. Dacă pe durata executării contractului se produce o modificare substanţială a legislaţiei 

incidente care are ca efect o limitare semnificativă a activităţii Operatorului în executarea 

prezentului contract şi/sau determină necesitatea unor autorizaţii suplimentare a activităţii pe 

care Operatorul nu a reuşit să le obţină, sau determină modificarea unor condiţii legale de 

managenent al deşeurilor într-un mod care complică semnificativ desfăşurarea activităţi 

Operatorului sau fac ca această activitate să fie nejustificat de laborioasă sau inacceptabil de 

costisitoare faţă de cele anticipate la data încheierii contractului. 

6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente 

intre partile contractante. 

6.4.Prevederile prezentului capitol nu inlatura rapsunderea partii care in mod culpabil a cauzat 

incetarea contractului. 

 

5. Confidentialitate 

 

5.1. Fiecare parte va pune la dispozitia celeilalte parti toate informatiile necesare pentru 

indeplinirea obligatiilor specificate in prezentul contract.   

 

5.2. Toate informatiile necesare pentru indeplinirea obligatiilor specificate in prezentul contract, 

puse la dispozitie de catre parti, constituie informatii strict confidentiale.  



Informatiile nu sunt considerate confidentiale, numai in cazul in care partea care preda 

informatiile cerute, specifica in scris neconfidentialitatea informatiei.  

 

5.3. Ambele parti convin confidentialitatea informatiei conform articolului 5.2., cu exceptia 

informatiilor cerute de catre institutiile avizate in domeniu, conform legii. 

 

6. Dispoziţii finale  

 

6.1. Ambele părţi contractante declară că au citit cu atenţie contractul înaintea încheierii sale, au 

consimţit la conţinutul acestuia prin exprimarea voinţei lor libere, în mod serios, clar şi 

comprehensibil. 

 

6.2. Acest contract poate fi modificat doar prin act adiţional scris şi încheiat de reprezentanţii 

legali ai ambelor părţi. 

 

6.3. Acest contract, cuprinzînd 4 pagini a fost încheiat în două exemplare originale,ambele cu 

aceeasi valoare juridica, câte unul pentru fiecare parte. 

 

6.4. Acest contract este încheiat azi, data semnării lui si intră în vigoare din data de  ________ 

 

6.5. Prevederile prezentului contract se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile 

Codului civil si actelor normative incidente. 

 

6.6. Orice litigiu privitor la încheierea executarea, stingerea, interpretarea acestui contract sau 

care decurge în orice mod din acesta va fi soluţionat de către instantele judecatoresti competente. 

 

 

 

 Prestator        Achizitor 

Schuster Ecosal S.R.L.                                                       Primaria Bunești  

         

Reprezentat prin                                                                       Reprezentată prin 

 

Administrator           Primar 

Ing.  Andreescu-Strava  Maria                                                Pălășan Mircea 

 

 

 

 

 

 


