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CONTRACT DE DELEGARE  

A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

 Nr……… din data de ……… 

 

 

 

PĂRŢILE 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu sediul în  str. ..., nr. ..., 

bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., municipiul Bacău, județul Bacău, înregistrată în registrul asociațiilor și 

fundațiilor de pe lângă judecătoria Bacău cu nr. …, CIF …, cont … deschis la …, reprezentată prin 

…, având funcția de președinte, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:  

- Județul Bacău  

- Municipiul … 

- Orașul … 

- Comuna … 

- Comuna/ … 

- Comuna … 

- Etc… 

 

Împreună în calitate de delegatar (denumiţi în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o parte, 

 

şi 

 

S.C. …, cu sediul principal în str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., oraşul …, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ... cu nr. … din ..., CUI …, cont … deschis la 

…,  reprezentată prin ..., având funcţia de director general, pe de altă parte, în calitate de delegat 

(denumită în cele ce urmează „Delegatul”), 

 

denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 

 

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

 

1. Judetul Bacău este beneficiarul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor 

Solide în Județul Bacău”(”Proiectul POS”) finanțat prin Programul Operational Sectorial 

Mediu (”POS Mediu”). 

2. În scopul realizării Proiectului, Județul Bacău și celelalte unități administrativ-teritoriale din 

județul Bacău s-au asociat și au constituit împreună Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare („ADIS”) Bacău.  
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3. Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău, mai sus menţionate, au înțeles să delege gestiunea activităţilor de 

operare a unor componente din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, activităţi ce 

sunt componente ale serviciului de salubrizare („Serviciul”) prin intermediul acestei 

Asociații și au acordat acesteia un mandat în acest sens. 

4. Pe lângă instalaţiile de deșeuri realizate prin POS Mediu, proprietate publică a Județului 

Bacău, respectiv:  

a) stație de transfer, stație de sortare și stație de compostare situate pe amplasamentul 

de la Onești 

b) stație de transfer situată pe amplasamentul de la Berești Tazlău 

c) stație de transfer situată pe amplasamentul de la Găiceana 

d) celula 2 a depozitului conform Bacău 

unităţile administrativ-teritoriale membre ale ADIS au hotărât să delege prin acelaşi contract, 

aceluiaşi operator, şi gestiunea următoarelor instalaţii de deșeuri: 

e) stația de sortare situată în municipiul Moinești, proprietatea publică a acestuia 

(realizată prin programul Phare CES RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.06: „Sistem 

de colectare separată, centru de valorificare şi optimizarea transportului deșeurilor 

în arealul municipiului Moinești şi a comunelor învecinate”); 

f) instalațiile de deșeuri aflate pe același amplasament cu depozitul conform din 

comuna Nicolae Bălcescu, proprietate a mun. Bacău, realizate prin Proiectul ISPA 

„Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău şi zonele învecinate, 

județul Bacău, România”- stațiile de sortare și compostare, centru de colectare –  ce 

vor fi efectiv predate operatorului fie după epuizarea celulei 1 a depozitului, fie in 

termen de maxim 31 de luni de la data semnarii contractului de delegare a serviciului 

de operare a celulei 1, oricare din aceste situatii intervenind prima, dată la care va 

înceta și dreptul de exploatare al operatorului celulei 1.  

5. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în baza mandatului 

primit din partea membrilor săi, a organizat procedura de licitaţie publică în vederea 

atribuirii prezentului contract de delegare a gestiunii Serviciului. 

6. Procedura de licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii 

Serviciului a fost organizată conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare (”Legea nr. 51/2006”), Legii 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare („Legea nr. 101/2006”) și Ordonanței de urgență a Guvernului nr 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și 

a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare (”OUG nr. 

34/2006”). 

7. S.C. …, denumită mai sus Delegatul a fost desemnată câștigătoarea procedurii organizate 

pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform …. [actul prin care a fost desemnată 

câştigătoare a licitaţiei]. 
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Au convenit să încheie prezentul Contract de delegare conform termenilor și condițiilor prevăzute 

mai jos: 

 

 

CAPITOLUL I 

Definiţii  

 

Art. 1. -  (1) Termenii şi expresiile menţionate mai jos, cu excepţia situaţiei în care contextul 

reclamă altfel, vor avea următoarele înţelesuri: 

 

An Contractual  înseamnă perioada de timp începând la Data Intrării în Vigoare şi 

terminându-se la aceeaşi dată a anilor următori, până la data încetării 

sau expirării duratei prezentului Contract 

 

Aria Delegării înseamnă raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale care 

constituie împreună Delegatarul  

 

ADIS  înseamnă Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău, înregistrată în Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor sub nr. 

6/A/2010 din data de 28.01.2010 

 

Autoritate Competentă înseamnă orice instanţă judecătorească competentă şi orice autoritate 

locală, naţională sau organizaţie internaţională, inspectorat, ministru, 

minister, persoană oficială sau funcţionar public din cadrul 

Guvernului României, instituţie publică, inclusiv, dar nelimitându-se 

la, Autoritatea de Reglementare; 

 

Autoritatea de Reglementare  înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) sau orice altă instituţie 

similară care poate fi autorizată şi împuternicită conform prevederilor 

legale în vigoare la un moment dat să monitorizeze şi să reglementeze 

regimul tarifelor şi/sau al Serviciului; 

 

Bunuri de Retur înseamnă acele bunuri care la încetarea Contractului, revin de plin 

drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau 

obligaţii Delegatarului. 
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Bunuri de Preluare înseamnă acele bunuri care la încetarea Contractului pot reveni 

Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifesta intenţia 

de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în 

condiţiile legii 

 

Bunuri Proprii înseamnă acele bunuri care aparţin Delegatului, rămânând în 

proprietatea sa la încetarea Contractului, cu excepţia cazului în care 

Părţile convin altfel 

 

Contract înseamnă prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare împreună cu toate Anexele, așa cum pot fi modificate la 

un moment dat prin acordul părţilor; 

 

Data Intrării în Vigoare înseamnă data procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor 

mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate 

Delegatului la Data Semnarii Contractului 

  

Data Semnării Contractului înseamnă data semnării Contractului de către reprezentanţii 

Delegatului şi ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceştia în 

cazul în care Contractul nu este semnat în aceeaşi zi de ambele Părţi; 

 

Depozitul înseamnă în sensul prezentului Contract celula 2 a depozitului 

ecologic situat în comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, construită cu 

finanţare prin Axa 2 POS Mediu în cadrul Proiectului POS, aflată în 

proprietatea publică a Judeţului Bacău ca parte a sistemului de 

management integrat al deșeurilor, destinată să deservească toate 

unităţile administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre ale ADIS 

precum si celulele 3 si 4 ce urmeaza a fi construite de catre Delegat. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile precizează că celula 1 a 

depozitului ecologic situat în comuna Nicolae Bălcescu, județul 

Bacău, construită cu finanţare ISPA şi proprietate a municipiului 

Bacău este operată în baza unui alt contract şi Delegatului nu îi 

incumbă nicio obligaţie privind celula 1 în temeiul prezentului 

Contract.  

 

Deşeuri  înseamnă deşeurile municipale, respectiv deşeurile menajere (deșeuri 

menajere reziduale generate de populatie, deșeuri reciclabile (hârtie, 

carton, plastic,  metal și sticla) generate și separate la sursa de către 

populatie, deseuri bioedegradabile  generate de populatia din mediul urban, 

agenti economici,  instituții şi precolectate separat, deșeurile asimilabile 
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celor menajere (deșeuri reziduale similare celor menajere  generate de 

instituții deșeuri  reziduale similare celor menajere  generate de  : firme  cu 

sau fara personalitate juridică  care își desfasoara activitatea în comerţ, 

servicii, industrie;  organizatii non-profit; liber –profesionisti, deseuri 

reciclabile (hârtie,  carton, plastic,  metal și sticla) generate și separate la 

sursa de către instituții; firme cu/sau fara personalitate juridica din : 

industrie, comert, servicii; organizatii non-profit; liber –profesionisti) şi 

fluxurile speciale (deșeuri voluminoase și deșeuri din echipamente 

electrice și electronice provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi 

economici, deşeuri din construcţii şi demolări generate de populaţie, 

instituţii şi agenţi economici) inclusiv deşeurile toxice periculoase din 

deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special. 

 

 

Documentul de Poziţie înseamnă acordul încheiat la data de 21.01.2010 si amendat prin Actul 

Aditional 1 din data de 14.11.2013 de către toate unităţile 

administrativ-teritoriale membre ale ADIS, în cadrul ADIS, care 

stabileşte modul în care va fi implementat Proiectul, precum şi rolul 

ADIS în acest proces, inclusiv în ceea ce priveşte delegarea gestiunii 

activităţilor de colectare-transport şi operare a instalaţiilor de deşeuri 

componente ale serviciului de salubrizare; 

 

Documentaţia de Atribuire  înseamnă documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de 

obiectul contractului de delegare şi de procedura de atribuire a 

acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia 

descriptivă; 

 

Durata Contractului va avea înţelesul prevăzut la articolul 6 din prezentul Contract; 

 

Garanţia de Bună Execuţie înseamnă  garanţia ce va fi constituită de Delegat,  conform 

prevederilor art 90 din HG 925/2006, in scopul asigurarii autoritatii 

contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada 

convenita a contractului, pentru a permite plata oricărei sume de bani 

solicitate de Delegatar sau ADIS dar în limita Valorii Garanţiei de 

Bună Execuţie, pentru a garanta: 

a) plata oricăror penalităţi care se pot înregistra în favoarea 

Delegatarului, 

b) plata oricăror sume către Delegatar ca urmare a neîndeplinirii de 

către Delegat a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract 
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Indicatori de Performanţă înseamnă cerinţele şi standardele în legătură cu Serviciul care trebuie 

să fie satisfăcute de către Delegat, astfel cum sunt prevăzute în 

Regulamentul serviciului (Anexa la prezentul Contract) 

 

Instalaţii de Deșeuri înseamnă următoarele elemente din sistemul de salubrizare aferente 

Serviciului, care sunt concesionate Delegatului prin prezentul 

Contract ca Bunuri de Retur, respectiv:  

a) stația de transfer, stația de sortare și stația de compostare situate 

pe amplasamentul de la Onești, proprietate a județului Bacău; 

b) stația de transfer situată pe amplasamentul de la Berești Tazlău, 

proprietate a județului Bacău; 

c) stația de transfer situată pe amplasamentul de la Găiceana, 

proprietate a județului Bacău; 

d) Depozitul conform de deseuri de pe amplasamentul de la Nicolae 

Balcescu; 

e) stația de sortare situată în municipiul Moinești, proprietatea 

publică a acestuia (realizată prin programul Phare CES RO 

2004/016-772.04.01.04.01.01.06: „Sistem de colectare separată, 

centru de valorificare şi optimizarea transportului deșeurilor în 

arealul municipiului Moinești şi a comunelor învecinate”); 

f) instalațiile de deșeuri aflate pe același amplasament cu depozitul 

conform din comuna Nicolae Bălcescu, proprietate a mun. Bacău, 

realizate prin Proiectul ISPA „Managementul integrat al 

deșeurilor în municipiul Bacău şi zonele învecinate, județul 

Bacău, România”, respectiv: stațiile de sortare și compostare, 

punct verde. 

 

Modificare Legislativă înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, 

abrogare (totală sau parţială) a oricărui act normativ sau orice alt 

eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare, 

inclusiv dar fără a se limita la: 

a) intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau 

abrogarea oricăror convenţii internaţionale, regulamente, directive, 

decizii sau altor acte cu forţă obligatorie emise de instituţiile 

Uniunii Europene cu condiţia ca acestea să fie direct aplicabile în 

România sau transpuse în legislaţia română; 

b) intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau 

abrogarea în România de noi legi şi/sau ordonanţe de urgenţă, 

ordonanţe şi/sau hotărâri ale Guvernului, ordine ale miniştrilor, 

regulamente sau alte acte normative; 
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c) orice schimbări în interpretarea şi/sau aplicarea oricăror astfel de 

acte menţionate la literele  (a) şi/sau  (b) de mai sus, în baza unor 

hotărâri judecătoreşti sau ale altor organe cu atribuţii 

jurisdicţionale având efect definitiv şi general obligatoriu în 

România. 

 

Oferta înseamnă oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de atribuire a 

prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiară şi 

propunerea tehnică; 

 

Operator de Salubrizare înseamnă orice operator, altul decât Delegatul, care prestează 

activităţi componente ale serviciului de salubrizare (colectare, 

transport, sortare, prelucrare, neutralizare, valorificare materială sau 

energetică, curăţenia căilor publice etc.) în judeţul Bacău în baza unor 

contracte de delegare a gestiunii acestor activităţi atribuite de către 

unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău (individual sau prin 

intermediul altor asociaţii de dezvoltare intercomunitară) membre ale 

ADIS sau de către ADIS, după caz, şi care va avea obligaţia de 

transporta şi preda Deşeurile rezultate doar la staţiile de 

sortare/compostare/transfer a căror operare este realizată de Delegat 

în temeiul prezentului Contract sau la Depozit, după caz. 

 

Proiectul POS înseamnă Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în 

judeţul Bacău” finanţat prin Axa 2 POS Mediu, al cărui beneficiar 

este județul Bacău. 

Proiectul ISPA înseamnă Proiectul implementat cu finanţare prin intermediul Măsurii 

ISPA 2004 RO 16 P PE 007 „Managementul integrat al deşeurilor in 

Municipiul Bacău si zonele învecinate, Judeţul Bacău, România”, al cărui 

beneficiar a fost municipiul Bacău 

 

Serviciul înseamnă următoarele activităţi componente ale serviciului de 

salubrizare al Delegatarului: 

(a) sortarea deşeurilor municipale; 

(b) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi 

energetice a deşeurilor; 

(c) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora. 

 

Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie înseamnă suma de maxim 10 % din valoarea anuala a 

Contractului fără TVA conform art. 90 al. 2 din HG nr. 

925/2006. 
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Zi înseamnă zi calendaristică, atunci când nu se face referire în mod 

expres la „zi lucrătoare” 

 

(2) În cuprinsul prezentului Contract şi/sau în Anexele sale, termenii folosiţi cu majuscule îşi vor 

păstra, indiferent de locul în care sunt folosiţi în cuprinsul acestora, înţelesul dat în definiţia 

aferentă. 

(3) Împărţirea pe capitole şi articole este introdusă numai pentru a uşura sistematizarea şi nu va 

afecta interpretarea prezentului Contract şi nu va servi interpretării intenţiilor Părţilor. 

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o 

referire la articolele prezentului Contract. 

(5) La redactarea, semnarea şi executarea Contractului, clauzele contractuale şi intenţiile Părţilor 

vor fi interpretate pe baza prezumţiei de bună credinţă.  

(6) Referirile la “Părţi” desemnează părţile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează 

una dintre părţile prezentului Contract. 

(7) Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în prezentul Contract şi care sunt definiţi de actele normative 

aplicabile vor avea înţelesul prevăzut în definiţia corespunzătoare din Lege. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Obiectul  Contractului  

 

Art. 2. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta în delegarea de Delegatar către Delegat 

a gestiunii activităţilor componente ale serviciului de salubrizare a Delegatarului definite la art. 1 de 

mai sus ca „Serviciul”, respectiv:  

(a) sortarea deşeurilor municipale; 

(b) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 

(c) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora, inclusiv dreptul şi obligaţia de 

administrare şi de exploatare a infrastructurii aferente acestora constituită din Instalaţiile de 

Deșeuri prezentate in Anexa 2. 

(d) Delegarea gestiunii serviciului se va face în conformitate cu prevederile Secţiunii 2.3 Conţinutul 

Serviciilor din Caietul de Sarcini, clauzele prezentului Contract şi dispoziţiilor art 19 din legea 

nr. 101/2006 

(e) Zona de prestare a serviciului este  reprezentată de localitatile de pe teritoriul administrativ al 

județului Bacău în conformitate cu Anexa 10 

(f) Delegatul are  drept de exclusivitate privind obiectul prezentului contract iar Delegatarul  se 

obligă să nu acorde nici o autorizaţie administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la 

limitarea sau împiedicarea Delegatului  în exercitarea dreptului sau exclusiv  asupra prestării 

Serviciilor care i-au fost delegate. Delegatarul  nu va precupeți nici un efort pentru a-l proteja pe 
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Delegat împotriva atingerilor de orice natură aduse exerciţiului drepturilor sale exclusive în 

Zona de prestare conform prezentului contract şi, în cazul litigiilor de aceasta natura prin măsuri 

administrative se obligă să-l sprijine pe Delegatar  până la soluţionarea acestora.  

(g) Delegatul  nu poate în nici un caz să ceară tragerea la răspundere a Delegatarului  în temeiul alin 

(c) de mai sus, cu excepţia cazului în care nerespectarea exclusivităţii în prestarea serviciilor ce 

i-au fost delegate  ar fi provocată de un act săvârşit cu intenţie de  Delegatar sau de 

neîndeplinirea de către acesta a obligaţiilor sale prevăzute în prezentul Contract de Delegare.   

 

Art. 3. - Obiectivele Delegatarului sunt: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 

c) promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului; 

d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

e) dezvoltarea durabilă a Serviciului; 

f) gestionarea Serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; 

g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza 

unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; 

h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 

i) consultarea cu utilizatorii Serviciului, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi 

regionale în domeniu; 

j) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a Serviciului, precum şi 

asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; 

k) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea 

localităţilor. 

 

Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt 

următoarele: 

 

4.1. Bunurile de Retur.  

4.1.1. Acestea sunt:  

a) bunurile publice sau private ale Delegatarului puse la dispoziţia Delegatului, prin 

concesionare, pe întreaga durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt 

şi rămân în proprietatea Delegatarului pe durata Contractului. Delegatul primeşte posesia şi 

dreptul de folosinţă asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului. 

b) Bunurile rezultate din investiţiile prevăzute de Contract în sarcina Delegatului. Acestea 

rămân proprietatea Delegatului pe durata executării Contractului. 

4.1.2. Lista Bunurilor de Retur existente la data semnării Contractului este prevăzută Anexa nr. 2 

la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 4.1.1. lit. a) de mai sus se 

încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat şi Delegatar (fiecare unitate 

administrativ-teritorială pentru bunurile respective din proprietatea sa pe care le 



 10 

concesionează) care constituie Anexa nr. 3 la prezentul Contract. În situaţia în care pe 

parcursul executării Contractului Delegatarul investeşte în Bunuri de Retur noi de natura 

celor prevăzute la art. 4.1.1. lit. a) de mai sus acestea vor fi concesionate Delegatului, iar 

Anexele nr. 2 şi nr. 3 vor fi actualizate corespunzător. Sunt Bunuri de Retur dintre cele 

încadrate la art. 4.1.1 lit. a), fără însă a se limita la acestea, Instalațiile de Deșeuri astfel cum 

sunt definite acestea la art. 1 din prezentul Contract.  

 

 

4.1.3. Reprezentanții Delegatului  împreună cu reprezentanții Delegatarului  vor  face toate 

verificările necesare pentru a observa eventualele avarii, defecţiuni sau uzura nenaturală a 

bunurilor publice sau private ale Delegatarului puse la dispoziţia Delegatului; acestea vor fi 

consemnate în Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Cheltuielile legate de verificarea anterioară 

și remedierea eventualelor avarii, defecţiuni, uzuri nenaturale, vicii cad în sarcina 

Delegatarului. Delegatului i se va asigura documentația adecvată, inclusiv manuale si 

certificate. Delegatul nu poate fi tinut raspunzător în situația în care, recipientele și 

amplasamentele predate în concesiune nu corespund ca număr și/sau au garanția 

producătorului/constructorului  expirată și/sau au o stare tehnică necorespunzătoare la data 

operațiunilor de predarere- primire  către Delegat.   

4.1.4. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice 

cauză, libere de orice sarcini şi gratuit. Excepţie de la regula transferului cu titlu gratuit fac 

doar acele bunuri realizate prin investiţii prevăzute în prezentul Contract în sarcina 

Delegatului, bunuri care în situaţia încetării Contractului înainte de termen revin Delegatarul 

cu plata de către acesta a valorii neamortizate a respectivelor bunuri. 

4.1.5. Delegatul va propune, dacă este cazul, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând 

patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare. Aceste bunuri vor fi înlocuite de Delegat  

dacă în perioada derulării contractului aceste bunuri cu durata normală de utilizare consumată sau 

neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică și  sunt  scoase din funcțiune 

potrivit legii,  sau dacă  aceste bunuri nu mai pot  fi utilizate normal  din motive neimputabile  

Delegatului   iar   pentru buna executare a serviciilor și/sau alinierea la dispozițiile legale se 

impune înlocuirea lor. Bunurile vor fi scoase din funcțiune și înlocuite cu aprobarea de 

Delegatarului  care va asigura măsurile administrative  și sursele financiare suplimentare 

necesare înlocuirii  în așa fel încât capacitatea de a realiza serviciile să rămână cel puțin constantă 

pe toată durata contractului. 

4.1.6. Delegatul are obligaţia de a efectua lucrări de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau 

înlocuire a Bunurilor de Retur pe durata executării Contractului, conform caietului de sarcini 

ce face parte din Documentaţia de Atribuire. 

 

4.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este anexată prezentului Contract 

(Anexa nr. 4). 
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4.2.1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi 

Bunurile de Preluare, respectiv fiecare unitate administrativ-teritorială poate exercita acest 

drept asupra bunurilor pe care doreşte să le dobândească, cu plata unei sume de bani egală 

cu valoarea stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părţi. 

4.2.2. În termen de cel mult 15 zile de la încetarea prezentului Contract, Delegatarul va notifica 

Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească.   

4.2.3. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar 

după primirea plăţii valorii Bunurilor de Preluare. 

 

4.3. Bunuri Proprii care aparţin Delegatului şi nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea 

Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a 

dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii. 

 

CAPITOLUL III 

Documentele contractuale 

 

Art. 5. – Din prezentul Contract fac parte integrantă următoarele documente: 

a) Anexa nr. 1 - Regulamentul Serviciului; 

b) Anexa nr. 2 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului, 

concesionate Delegatului la Data Intrării în Vigoare; 

c) Anexa nr. 3 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 2; 

d) Anexa nr. 4 – Lista indicativă a Bunurilor de Preluare; 

e) Anexa nr. 5 – Procedura de monitorizare a executării Contractului; 

f) Anexa nr. 6 – Programul de investiţii; 

g) Anexa nr. 7 – Caietul de sarcini ce face parte din Documentaţia de Atribuire; 

h) Anexa nr. 8 – Programul de execuție al serviciilor cu respectarea prevederilor Caietului de 

Sarcini ce face parte din Documentație de Atribuire 

i) Anexa nr. 9 – Oferta şi angajamentele ferme de susţinere din partea altor persoane, după caz, 

prezentate în cadrul licitaţiei. 

j) Anexa nr. 10 - Zona de prestare a serviciului 

k) Altele; Asigurari, garantii, etc. 

 

CAPITOLUL IV 

Durata Contractului 

 

Art. 6. – (1) Durata Contractului de delegare a gestiunii este de 23 (douăzecisitrei) de  ani de la data 

emiterii ordinului de incepere a contractului de catre Delegatar. Data de începere este data stabilită de 

comun acord între Delegat şi Delegatar ca fiind data la care Delegatul va începe prestarea Serviciilor. De 

la această dată, Delegatul fiind în drept să încaseze plata de la Delegatar pentru prestarea Serviciilor. Data 
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de începere va fi ulterioara indeplinirii de catre Delegat a tuturor obligatiilor  asumate pentru perioada de 

mobilizare si va fi comunicată în scris Delegatului de catre Delegatar. 

 

(2)  Contractul poate fi prelungit, prin acordul Părţilor exprimat printr-un act adiţional, o singură 

dată cu o perioadă de cel mult jumătate din durata iniţială şi numai cu respectarea condiţiilor 

speciale imperative prevăzute de normele legale aplicabile la data prelungirii. 

 

CAPITOLUL V 

Redevenţa 

 

Art. 7. – (1) De la data inceperii contractului, Delegatul va avea obligația de a plăti Delegatarului o 

Redevență anuală în sumă de 3.496.368 lei pe an. 

 (2) Redevența va fi plătită anual, în termen de 30 zile de la data depunerii de către Delegat la 

Administrația Finanțelor Publice, a situaţiilor financiare aferente anului încheiat.  

Delegatarul va fi îndreptăţit să perceapă penalităţi de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul 

sumei restante, pentru fiecare zi de întârziere a plăţii redevenţei faţă de momentul exigibilităţii 

plăţii..  

 Plăţile efectuate de Operator se vor considera efectuate prioritar in contul penalităţilor (pana la 

plata integrala a acestora) si numai după aceea in contul redevenţei restante. 

Momentul efectuării plăţii se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este creditat cu suma 

reprezentând cuantumul redevenţei. 

Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plăţi parţiale. În cazul efectuării unei astfel de plăţi 

parţiale, Delegatarul va fi îndreptăţit să considere plata ca fiind neefectuată, devenind astfel 

incidente prevederile de mai sus. 

(3) Având în vedere prevederile art. 18 din Documentul de Poziţie modificat prin Actul Adiţional 

nr. 1, Delegatul va plăti redevenţa astfel: 

a) Către Consiliul Judeţean Bacău pentru infrastructura creată prin proiectul „Sistem Integrat 

de management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău” – staţie de sortare, staţie de 

compostare şi staţie de transfer situate în Mun.Oneşti; statie de transfer situată în Bereşti- 

Tazlău; statie de transfer situată în Găiceana; celulele 2, 3 si 4 ale depozitului conform de 

deşeuri situat in comuna Nicolae Bălcescu; 

b) Către Municipiul Moineşti pentru staţia de sortare realizată prin proiectul PHARE Moineşti; 

c) Către Municipiul Bacău pentru staţia de sortare şi staţia de compostare realizate prin 

proiectul ISPA Bacău. 

(4) Redeventa platita de catre Delegat Delegatarului conform alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, va 

constitui sursa pentru Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare (Fond IID) prevazut de OUG 

198/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si va fi utilizata atat pentru plata serviciului 

datoriei contractate in vederea finanţării acestor investiţii, cat şi pentru intretinerea, înlocuirea şi 
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dezvoltarea infrastructurii create prin proiect, exceptand infrastructura prevazuta ca investitie in 

sarcina Delegatului, conform Caietului de Sarcini din Documentatia de Atribuire.  

 

(5) Neplata redevenţei de către Operator in termen de 15 de zile de la împlinirea termenului 

prevăzut la alin (2) conferă Delegatarului posibilitatea de a alege:  

a) să pretindă Operatorului penalităţi de 1% din cuantumul sumei restante pentru fiecare zi de 

întârziere, calculate din momentul exigibilităţii plăţii, conform alin(2);  

b) să considere Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de 

intervenţia unei instanţe judecătoreşti. Operatorul va rămâne obligat si după rezilierea Contractului 

la plata redevenţei datorate până la momentul retragerii delegării precum si la plata penalităţilor de 

întârziere calculate potrivit literei a. de mai sus.  

 

 

CAPITOLUL VI 

Drepturile parţilor 

 

Art. 8. - Delegatul are următoarele drepturi: 

1. să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător tarifului aprobat de Delegatar, 

determinat în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în special cu metodologia 

aprobată de ANRSC; 

2. să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din 

economie corespunzator contractului i legislatiei in vigoare;  

3. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a 

echilibrului contractual;  

4. să aibă exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării;  

5. să aplice la facturare tarifele aprobate;  

6. să limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile 

lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termenele prevăzute de prezentul 

Contract pentru plata facturilor de către ADIS şi de contractele individuale încheiate cu 

Operatorii de Salubrizare pentru plata facturilor emise acestora. 

7. să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

8. să exploateze bunurile și Serviciul care face obiectul contractului de delegare a gestiunii 

corespunzător acestuia 

9. să rezilieze Contractul dacă Delegatarul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin Contract 

dupa notificarea in prealabil cu 45 de zile lucratoare a Delegatarului, 

10. alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislaţia în vigoare 

 

Art. 9. - Delegatarul are următoarele drepturi: 
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(1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, 

politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADIS pentru judeţul 

Bacău sau după caz pentru Aria Delegării. 

a) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente Serviciului cu consultarea si acordul prealabil al Delegatului; 

b) să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, a investiţiilor, în scopul 

realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-

socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 

c) să realizeze investiţii în infrastructura tehnico-edilitare aferentă Serviciului şi în acest scop să 

finanţeze lucrările necesare, precum şi să contracteze şi să garanteze, conform prevederilor 

legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanţării programelor de investiţii; 

d) să inspecteze bunurile concesionate (acele bunuri de infrastructură aferente Serviciului care au 

fost concesionate Delegatului odată cu delegarea gestiunii Serviciului şi care constituie Bunurile 

de Retur prevăzute la art. 4.1.1. lit. a), să verifice gradul de realizare a investiţiilor prevăzute de 

Contract în sarcina Delegatului; 

e) să monitorizeze modul în care este satisfăcut interesul public prin furnizarea Serviciului de către 

Delegat 

f) să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se va 

realiza prin intermediul ADIS în baza mandatului primit prin statutul său; 

g) să aplice penalităţi în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligaţiilor contractuale de 

către Delegat exceptând situația când Delegatarul   se află în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor 

sale contractuale și înregistrează întârzieri la plata facturilor către Delegat    peste termenul prevăzut 

la art 18 alin (2) și/sau în situatia în care Delegatul a suspendat sau limitat prestarea serviciului 

potrivit legii și drepturilor conferite de prezentul contract; 

h) să-şi exprime intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi să solicite Delegatului să semneze 

contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri; 

i) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului 

anexa la Contract) pentru motive ce ţin de interesul naţional sau local şi/sau în caz de 

Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensaţie în caz de 

afectare a echilibrului contractual ca urmare a acestor modificări; 

j) să aprobe structura şi ajustarea/modificarea tarifelor, la propunerea Delegatului, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

k) să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin Contract 

l) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislaţia în vigoare. 

 

(2) Aceste drepturi urmează a fi exercitate în numele şi pe seama unităților administrativ teritoriale 

care constituie Delegatarul, de către ADIS în baza mandatului primit prin statutul său. Unităţile 

administrativ-teritoriale care constituie Delegatarul păstrează dreptul de a fi informate şi de a 

propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea fiecăreia şi bunurile ce le aparţin, prin 
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intermediul şi în cadrul ADIS. În relaţia cu Delegatul, ADIS constituie interfaţa între Delegat şi 

fiecare unitate administrativ teritorială care constituie Delegatarul.  

Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul alineat (2) nu se aplică drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. 

h) şi k) de mai sus, în legătură cu care ADIS are dreptul de a fi informată.  

 

 

CAPITOLUL VII 

Obligaţiile parţilor 

 

Art. 10. Delegatul are următoarele obligaţii: 

 

1. să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea 

regulamentului şi caietului de sarcini anexate la Contract, a prescripţiilor, normelor şi 

normativelor tehnice în vigoare;  

2. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, 

inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de 

protecţie instituite, conform prevederilor legale;  

3. să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;  

4. să furnizeze Autorităţilor Competente, Delegatarului şi ADIS, toate informaţiile solicitate şi să 

asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condiţiile 

legii;  

5. să depună toate diligenţele necesare pentru conservarea integrităţii bunurilor, instalaţiilor, 

echipamentelor şi dotărilor ce i-au fost concesionate, pe toată durata Contractului, şi să asigure 

exploatarea, întreţinerea şi reparaţia acestora cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea 

bunului respectiv şi specificul postului/locului de muncă; 

6. să predea Delegatului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, 

conform condiţiilor stipulate la art. 4.1. de mai sus, în stare tehnică corespunzătoare duratei lor 

normale de funcţionare, precum şi toată documentaţia tehnică aferentă, inclusiv cărţile 

construcţiilor, cărţile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire; 

7. să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în 

desfăşurarea activităţilor componente ale Serviciului;  

8. să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării Serviciului, 

prevăzute de legislaţia în vigoare;  

9. să presteze Serviciul pentru toată Aria Delegării, cu asigurarea sortării, compostării, transferului 

şi depozitării, după caz, a întregii cantităţi de Deşeuri, acceptate la staţii şi la Depozit conform 

prevederilor autorizaţiilor integrate de mediu corespunzătoare, care îi sunt predate de Operatorii 

de Salubrizare; pentru deşeurile colectate de la Utilizatorii agenţi economici şi instituţii publice 

din judeţ, Serviciul va fi prestat în baza contractelor individuale pe care Delegatul este obligat să 

le încheie cu Operatorii de Salubrizare în acest sens fiind obligat să menţină şi să modifice, după 

caz, contractele existente cu Operatorii de Salubrizare din judeţul Bacău şi să încheie astfel de 
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contracte, în termen de cel mult 60 (şaizeci) de zile de la data primirii unei solicitări în acest 

sens din partea oricărui Operator de Salubrizare; 

10. să primească în vederea sortării, compostării, transferului şi depozitării, după caz, exclusiv 

Deşeuri generate de Utilizatorii din Aria Delegării care sunt predate de către Operatorii de 

Salubrizare, fiindu-i interzis să accepte la sortare, compostare, transfer sau depozitare, după caz, 

Deșeuri din afara Ariei Delegării sau să accepte Deşeuri cu încălcarea obligaţiilor prevăzute în 

prezentul articol în ceea ce priveşte fluxul Deșeurilor din Județul Bacău, nerespectarea acestor 

obligaţii constituind o încălcare gravă a obligaţiilor contractuale, care justifică rezilierea 

Contractului; 

11. să primească în vederea sortării deşeurile reciclabile colectate din Aria Delegării astfel: 

a) la staţia de sortare Bacău, situată în comuna Nicolae Bălcescu, pentru zonele 1 şi 2 de 

colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate în Proiectul POS; 

b) la staţia de sortare Oneşti, pentru zona 3 de colectare-transport astfel cum este aceasta 

delimitată în Proiectul POS; 

c)  la staţia de sortare Moineşti, pentru zona 5 de colectare-transport astfel cum este aceasta 

delimitată în Proiectul POS. 

12. să primească în vederea compostării deşeurile biodegradabile colectate din Aria Delegării astfel: 

a) la staţia de compostare Bacău, situată în comuna Nicolae Bălcescu, pentru zonele 1 şi 2 de 

colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate în Proiectul POS 

b) la stația de compostare situată în Municipiul Onești, pentru zonele 3, 4 și 5 de colectare-

transport astfel cum sunt acestea delimitate în Proiectul POS 

13. să primească în vederea transferului spre Depozit, deşeurile reziduale numai la: 

a) Stația de transfer situată în comuna Găiceana pentru zona 2 de colectare-transport asftel 

cum este aceasta delimitată în Proiectul POS 

b) Staţia de transfer situată în Municipiul Oneşti, pentru zona 3 de colectare-transport astfel 

cum este aceasta delimitată în Proiectul POS; 

c) Staţia de transfer situată în comuna Bereşti-Tazlău, pentru zona 5 de colectare-transport 

astfel cum este aceasta delimitată în Proiectul POS; 

14. Să primească în vederea depozitării deșeuri reziduale provenite din tot județul Bacău 

15. să primească deșeurile voluminoase şi deșeurile menajere periculoase colectate din Aria 

Delegării la cele mai apropriate centre de colectare astfel astfel: 

a) la centrul de colectare situat pe amplasamentul Depozitului conform, pentru pentru zonele 

1 şi 2 de colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate în Proiectul POS 

b) la centrul de colectare situat la Onești (pe același amplasament cu stațiile de sortare, 

transfer și compostare), pentru zonele 3, 4 și 5 de colectare-transport astfel cum sunt 

acestea delimitate în Proiectul POS 

16. să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului, anexă la prezentul 

Contract, şi să îmbunătăţească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;  

17. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice 

de operare;  
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18. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru şi să ia 

măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele 

persoanei/societăţii care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora 

rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise 

operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea 

acestora;  

19. să ţină evidenţa gestiunii Deşeurilor şi să raporteze periodic către ADIS, precum şi 

Delegatarului şi oricăror alte Autorităţi Competente, după caz, conform reglementărilor în 

vigoare, fiind obligat în acest scop să înregistreze fiecare autovehicul care transportă şi predă 

Deşeuri şi să emită un document justificativ care să conţină următoarele date: natura Deşeurilor 

(tipul), provenienţa Deşeurilor, numărul de înmatriculare al autovehiculului, datele de 

identificare a Operatorului de Salubrizare care predă aceste Deşeuri, numele şi prenumele 

conducătorului auto, data şi ora cântăririi, greutatea autovehiculului încărcat, greutatea 

autovehiculului descărcat, greutatea Deşeurilor descărcate, semnătura persoanei care efectuează 

cântărirea şi a delegatului Operatorului de Salubrizare care are calitatea de prepus al acestuia; 

20. să nu sub-delege Serviciul a cărui gestiune i-a fost delegată prin prezentul Contract; 

21. să efectueze lucrările de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau înlocuire a Bunurilor de Retur, 

conform art. 4.1.4 din prezentul Contract exceptând situația când Delegatarul   se află în situaţia 

de neîndeplinire a obligaţiilor sale contractuale și înregistrează întârzieri la plata facturilor către 

Delegat    peste termenul prevăzut la art 18 alin (2) și/sau în situatia în care Delegatul a 

suspendat sau limitat prestarea serviciului   potrivit legii și drepturilor conferite de prezentul 

contract; 

22. să constituie şi să alimenteze, conform normelor legale în vigoare şi clauzelor prezentului 

Contract, Fondul pentru închiderea Depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post-închidere 

(denumit în continuare „Fondul”), conform prevederilor legale şi reglementare aplicabile. 

Fondul va fi constituit de către Delegat sub forma unui cont escrow la dispoziţia Județului 

Bacău pentru Depozit, la o bancă agreată de acesta. Fără a aduce atingere aplicabilităţii altor 

clauze contractuale incidente, în cazul în care Delegatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de 

alimentare a Fondului cu sumele cuvenite sau care a utilizat sume din Fond pentru alte scopuri 

decât cele prevăzute de prevederile legale aplicabile, acesta va fi obligat să reconstituite Fondul 

cu aceste sume; 

23. să contracteze si sa menţină pe toată durata Contractului următoarele tipuri de asigurări: 

a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune 

aduse  infrastructurii aferente Serviciului; 

b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport şi utilaje folosite de Delegat în  

gestiunea Serviciului; 

c) Asigurări pentru salariaţi, conform legislaţiei muncii. 

d) Asigurarea raspunderii civile privind siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor 

de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţia de mediu, pe 
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toată perioada de operare, închidere şi urmărire post-închidere a depozitului conform, 

in valoare de minim 500.000 lei/an  

24. să verifice starea tehnică a mijloacelor de transport utilizate pentru transferul Deșeurilor 

reziduale de la staţiile de transfer către Depozit şi să le înlocuiască pe cele care prezintă 

defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 72 de ore de la sesizare; 

25. să elaboreze planuri anuale de revizii şi reparaţii pentru utilajele de transport, executate cu forţe 

proprii şi cu terţi, conform Caietului de Sarcini din Documentaţia de Atribuire anexat la 

prezentul Contract; 

26. să ţină evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

27. să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea Serviciului şi să asigure conducerea 

operativă, mijloacele tehnice şi personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

28. să deţină toate documentele necesare de însoţire a Deşeurilor transportate, din care să rezulte 

utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de Deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, 

după caz, cantitatea de Deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; 

29. să nu abandoneze Deşeuri pe traseu cu ocazia transferului Deșeurilor de la staţiile de transfer la 

Depozit; 

30. să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a 

mediului pentru transporturile de Deșeuri pe care le efectuează; 

31. să realizeze împreună cu Delegatarul  campanii anuale de informare, conştientizare şi educare a 

populației din Aria Delegării, în privința protecției mediului prin reciclarea / valorificarea 

Deșeurilor reciclabile cat şi în procesul de compostare a deseurilor biodegradabile. 

 

 

Art. 11. – Obligaţii specifice ale Delegatului privind investiţiile: 

  

1. Delegatul se obligă să efectueze investiții în sistemul public de salubrizare, astfel cum este 

definit acesta prin legea serviciului de salubrizare, conform planului de investiţii din Ofertă, 

ataşat ca Anexa nr. 6 la prezentul Contract, şi ţinând seama de prevederile de mai jos ale 

prezentului articol. 

2. Delegatul îşi rezervă dreptul să definească şi să prezinte anual planul său de investiţii pentru a-i 

permite realizarea Serviciului în cele mai bune condiţii tehnice, economice, de mediu, sociale 

potrivit celor mai bune practici în vigoare. Orice modificare la planul de investiţii nu va fi 

operată însă decât după aprobarea propunerilor Delegatului de către ADIS şi va fi inclusă în 

planul de investiţii prin act adiţional la Contract semnat de toate Părţile. 

3. In realizarea investiţiilor în sistemul public de salubrizare, Delegatul va putea utiliza orice tip de 

materiale, echipamente, capabile să realizeze performanţele necesare (tehnice, economice si de 

mediu) prestării Serviciului.  
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Art. 12. – Obligaţii specifice privind Fondul pentru închiderea Depozitului şi urmărirea 

acestuia post-închidere  

 

(1) Delegatul are următoarele obligaţii specifice privind Fondul pentru inchiderea Depozitului si 

urmarirea acestuia post inchidere: 

a) obligaţia de a transmite către ADIS la sfârşitul fiecărui trimestru un raport privind sumele cu 

care a fost alimentat Fondul, precum şi în 30 de zile de la încheierea fiecărui an, un raport cu 

sumele acumulate în Fond la care să anexeze extrasul bancar emis de banca la care este 

deschis contul bancar aferent Fondului;  

b) obligaţia de a transmite Fondul (sumele cu care este alimentat Fondul) către Delegatar, 

respectiv județului Bacău, în situația încetării înainte de termen a Contractului sau în situația 

în care, din orice motiv Delegatul nu mai asigură închiderea şi/sau urmărirea post-închidere 

a Depozitului; 

c) obligaţia de a alimenta Fondul cu sumele aferente în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţia 

de constituire a Fondului şi/sau de alimentare a Fondului cu sumele cuvenite sau în cazul în 

care a utilizat sume din Fond pentru alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

(2) Judeţul Bacău are dreptul de a utiliza direct Fondul în următoarele situaţii: 

i. în situaţia în care ar fi nevoie să finanţeze lucrări de închidere şi/sau urmărire post-

închidere care nu au fost realizate de către Delegat, deşi intrau în sarcina acestuia; 

ii. în situaţia în care Delegatul se afla în stare de faliment sau în orice altă situaţie care l-ar 

pune in imposibilitatea efectuării lucrărilor de închidere şi/sau urmărire post-închidere; 

(3) Delegatarul, prin ADIS, are obligația de a nu refuza în mod nejustificat majorarea tarifelor 

justificată de actualizarea valorii Fondului conform prevederilor legale. 

 

 

Art. 13. - Delegatarul are următoarele obligaţii: 

 

Delegatarul are următoare obligaţii, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, 

politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADIS pentru judeţul 

Bacău sau după caz pentru Aria Delegării şi, după caz, prin intermediul ADIS, conform mandatului 

acordat acesteia prin statutul său: 

1. să actualizeze şi să aprobe modificările la regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la 

prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare, şi corelare cu 

regulamentul elaborat şi adoptat la nivel judeţean, în cadrul ADIS, în special în ceea ce priveşte 

ţintele de atins şi datele stabilite pentru atingerea acestora ; 

2. să aprobe tarifele propuse de Delegat conform prevederilor legale în vigoare, obligaţie care se 

va exercita prin intermediul ADIS; 

3. să verifice periodic, prin intermediul ADIS: 

a. calitatea Serviciului prestat; 
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b. îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă; 

c. menţinerea echilibrului contractual; 

d. asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Delegat şi Delegatar; 

4. să predea către Delegat toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi facilităţile aferente întregii 

activităţi delegate, pe măsură ce apar noi astfel de bunuri faţă de cele care au fost predate la 

Data Intrării în Vigoare, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui 

proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (în cadrul Anexei nr. 3), acestea 

fiind Bunuri de Retur din categoria prevăzută la art. 4.1.1. lit. a) din prezentul Contract; 

5. să faciliteze obţinerea de către Delegat a autorizaţiilor pentru lucrări şi investiţii aferente 

Serviciului pe terenurile publice şi private, conform prevederilor legale în vigoare; 

6. să nu-l tulbure pe Delegat în exerciţiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract; 

7. să medieze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri 

etc. care apar între delegat şi utilizatorii Serviciului. 

8. să participe alături de Delegat la realizarea montajelor financiare necesare și conforme 

contractului  şi să-l sprijine în recuperarea fondurilor angajate. 

9. să respecte angajamentele asumate faţă de Delegat  prin contractul de delegare a gestiunii 

serviciului; 

10. să asigure resursele necesare finanțării  plătilor datorate Delegatului   prin prezentul contract 

11. să achite Delegatului   contravaloarea   Serviciul public prestat , conform prezentului contract.  

12. să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare 

privind activitatea  Delegatului , altele decât cele de interes public. 

13. să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 

acestuia și să intervină   ferm  luând  toate masurile administrative  necesare în cazurile 

de concurenţă neloială și nerespectarea bunelor practici comerciale și dispozițiilor legale de 

către alți operatori  în aria delegării, care perturbă  prestarea Serviciului de către Delegatar și 

pentru care acesta beneficiaza de exclusivitate, conform contractului  

 

 

CAPITOLUL VIII 

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

 

Art. 14. - (1) (1) Delegatul va constitui şi menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de 

Bună Execuție în favoarea Delegatarului in conditiile art 90 al HG 925/2006. În acest scop Delegatul are 

obligaţia de a constitui Garantia de Buna Executie la dispoziţia ADIS, în termen de maxim 25 zile  de la 

Data Semnării Contractului . 

Garanţia de bună execuţie va fi în cuantum de ___________ reprezentând 10 % din valoarea  

contractului  pe 12 luni,  fara TVA , calculata dupa cum urmeaza: 

Valoarea contractului pe 12 luni = ∑Ts x Qs, unde: 

Ts = tariful oferat,exclusiv TVA, exprimat in lei/tona, pentru fiecare serviciu: ST+transport la 

depozit, SC, SS si depozitare,  
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Qs = cantitatile medii anuale de deseuri’ intrate in statii si anume: 

Qst= media anuala in toate statiile de transfer = 57.500 tone/an 

Qsc=medie anuala a deseurilor intrate in toate statiile de compostare = 14.500 tone/an 

Qss=medie anuala a deseurilor intrate in statiile de sortare = 59.000 tone/an 

Qdep = medie anuala a deseurilor depozitate = 150.000 tone/an 

 

Modul de constituire (conform art. 90 din HG 925/2006):  

a) garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii 

de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, Formular 9   

sau  

b) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are 

obligatia de a deschide un cont  la o banca agreata de ambele parti iar suma initiala depusa de catre 

contractant în contul astfel deschis va fi de cel putin 0,5% din pretul contractului fara TVA. Pe parcursul 

îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin 

retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite 

drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va înstiinta 

contractantul despre varsamântul efectuat, precum si despre destinatia lui.  

IMM-urile, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de buna executie, daca prezinta declaratia pe 

proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr. 346/2004, privind 

stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii actualizata. 

(2)  Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce şi nu limitează în 

niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului, și nu 

împiedică Delegatarul sau ADIS să ia orice altă măsură permisă de legislația în vigoare aplicabilă sau de 

clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale. 

 

Art. 15 - (1) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către ADIS, numai după notificarea 

Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând obligaţiile care nu au fost 

respectate. 

(2) În cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, ADIS va alimenta Garanţia 

de Bună Execuţie prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Delegatului în baza 

facturilor următoare, aplicându-se corespunzător art. 14 alin. (2) de mai sus. 

(3) Nerespectarea de către Delegat a obligaţiilor prevăzute la art. 14 de mai sus reprezintă o 

încălcare semnificativă de către Delegat a obligaţiilor contractuale şi duce la rezilierea Contractului 

conform articolului 26 de mai jos. 

(4) Delegatarul, prin ADIS, va returna Delegatului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 

14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur 

care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea contractului dacă Delegatarul nu a ridicat până 
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la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii 

contractuale, conform prevederilor art.92/HG 925/2006. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora. 

 

Art. 16. – Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice la Data Intrării în Vigoare este de: 

- .....  pentru activitatea de transfer 

-  …., pentru activitatea de sortare a Deșeurilor; 

- ….,  pentru activitatea de compostare a Deșeurilor; 

- ….   pentru depozitarea Deșeurilor, 

- .....   pentru  stocarea temporara a deșeurilor voluminoase și menajer periculoase 

- ..... 

la care se adaugă TVA, conform Ofertei cuprinse în Anexa 9 la Contract. 

 

Art. 17. - (1) Modificarea şi ajustarea tarifului se va efectua în conformitate cu metodologia de 

stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice ale serviciului de salubrizare 

aprobate prin ordin al președintelui Autorității de Reglementare. 

(2) Modificarea şi ajustarea tarifului se aprobă de ADIS în baza mandatului prealabil special acordat 

în acest sens de unitățile administrativ teritoriale membre ADIS.  

(3) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:  

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de 

către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin Contractul de delegare;  

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe perioada angajată şi 

asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;  

c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului 

public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate Serviciului, precum şi asigurarea 

protecţiei mediului.  

 

Art. 18. (1) – Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se determină conform art. 16 și 

art. 17 de mai sus și se facturează de către Delegat după cum urmează: 

a) pentru contravaloarea Serviciului prestat având ca obiect Deșeuri colectate de la Utilizatori 

casnici lunar, în a 15 zi lucrătoare a lunii următoare lunii în care a fost prestat Serviciul, facturile 

urmând a fi emise către ADIS; 

b) pentru contravaloarea Serviciului prestat având ca obiect Deșeuri colectate de la Utilizatori agenţi 

economici și instituții publice, conform contractelor de prestări servicii încheiate direct de Delegat 
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cu Utilizatori agenţi economici și instituții publice, facturile urmând a fi emise către fiecare astfel de 

utilizator în baza contractului individual.  

(2) ADIS se obligă să plătească facturile emise de Delegat conform lit. a) de la alineatul precedent 

în termenul de maxim 45 de zile de  la înregistrarea facturii la sediul ADIS. 

(3) În cazul neachitării facturilor în termenul specificat la alin. (2), ADIS va datora Delegatului 

penalităţi de 0,04% pe zi de întârziere din valoarea neplătită, aplicabile din prima zi de întârziere 

după expirarea termenului menţionat la alin. (2). 

(4) Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirmă că plata facturilor emise de Delegat către ADIS 

conform alin. (1) lit. a) din prezentul articol se asigură din taxa specială instituită în acest scop de  

unitățile administrativ-teritoriale membre ADIS. Unităţile administrativ-teritoriale virează către 

ADIS sumele colectate din această taxă, iar ADIS va delimita din suma integrală primită cota 

aferentă activităţilor ce fac obiectul prezentului Contract  şi are obligaţia de a achita din aceste 

sume, corespunzător, facturile emise de Delegat.  

Orice tarif/taxă de depozitare sau alte tarife/taxe aferente activităţilor gestionate prin intermediul 

instalaţiilor de tratare a deșeurilor vor fi achitate de ADIS direct Delegatului, pe baza evidenţelor 

cantităţilor de deșeuri depuse de Delegat, neexistând nici un fel de operaţii de plată directe între 

operatorii de salubrizare care operează pe teritoriul județului Bacău, pentru Serviciul prestat 

utilizatorilor casnici.  

 

 

 

 

CAPITOLUL IX 

Încetarea Contractului  

 

Art. 19. – (1) Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părţile nu convin, în scris, prelungirea 

acestuia conform prevederilor art. 6 de mai sus şi conform normelor legale aplicabile la data 

prelungirii; 

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Delegatarului;  

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Parţi, prin reziliere, conform art. 26  

de mai jos, cu plata unei despăgubiri în sarcina Părţii în culpă; 

d) în cazul imposibilităţii obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a intervenţiei 

unui eveniment de Forţă Majoră, în condiţiile prevăzute la art. 23 de mai jos, fără plata unei 

despăgubiri; 

e) în cazul falimentului Delegatului; 

f) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilităţii licenţei de operare a Delegatului; 



 24 

g) dacă Părţile convin încetarea Contractului, prin act adiţional la acesta, fără a aduce atingere 

prevederilor legale în vigoare. 

h) In cazul neresepectarii prevederilor alineatelor 10, 11 si 12 ale art.10 de mai sus 

 

(2) În situaţia în care o singură unitate administrativ-teritorială se retrage din prezentul Contract, din 

orice motive (inclusiv prin reziliere) orice sumă datorată ca urmare a încetării se calculează pro-rata 

corespunzător acelei unităţi administrativ-teritoriale faţa de care încetează Contractul, iar soarta 

bunurilor care o deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur şi/sau Bunuri de Preluare) va fi decisă 

în mod corespunzător. Daca există Bunuri de Retur sau Bunuri de Preluare ce deservesc mai multe 

unităţi administrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot fi retrase din Contract şi preluate de unitatea 

administrativ-teritorială care se retrage, ci aceasta poate fi eventual despăgubită în măsura în care 

dovedeşte un prejudiciu.  

(3) De asemenea o unitate administrativ-teritorială care se retrage unilateral din Contract va fi 

obligată să plătească, după caz, Delegatului sau ADIS: 

a) despăgubiri care să acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite şi 

valoarea beneficiului nerealizat de către Delegatar în timpul rămas până la expirarea 

Contractului); 

b) valoarea integrală a investiţiilor realizate pentru respectiva unitate administrativ-teritorială 

prin intermediul proiectelor derulate prin ADIS, precum şi  

c) valoarea investiţiilor neamortizate realizate de Delegatar pentru respectiva unitate-

administrativ teritorială, iar dacă aceste investiţii au fost realizate în bunuri ce deservesc mai 

multe unităţi administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata. 

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul încetării Contractului prin ajungere la termen (în cazul 

refuzului prelungirii sale de către o unitate administrativ-teritorială), prin reziliere din culpa 

Delegatului sau din cauze de Forţă Majoră. 

 

 

CAPITOLUL X 

Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual şi de prevenire a corupţiei 

 

Art. 20. - (1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al           

Contractului. 

(2) Delegatul nu va acorda nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanţii sau 

mandatarii acestuia (inclusiv ADIS), nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau 

recompensă pentru a acţiona, pentru că a acţionat sau că s-a abţinut să acţioneze într-un anume fel, 

pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abţinut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în 

legătură cu acest Contract. 

(3) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă 

această creştere rezultă în urma unui eveniment de forţă majoră, astfel cum este descris la art. 23 de 

mai jos. 
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(4) În situaţia în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, prevederi legale noi, constrângeri 

tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie 

evenimente de forţă majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu 

Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, şi dacă 

dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de tarife, Părţile se obligă să 

renegocieze termenii şi condiţiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-

financiar al Contractului.  

 

CAPITOLUL XI 

Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între parţi 

 

Art. 21 - (1) Începând cu Data Intrarii in Vigoare, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a 

prevederilor oricărei legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această 

dată.  

(2) Delegatul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a 

Delegatarului, cauzate anterior Datei Intrarii in Vigoare şi care au avut ca rezultat o încălcare sau 

nerespectare a prevederilor oricărei dispoziţii legale privind mediul înconjurător. Delegatarul se 

obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul 

înconjurător.  

 

 

 

CAPITOLUL XII 

Politica de menţinere şi recalificare a forţei de munca, precum şi protecţia acesteia: 

 

Art. 22 - (1) Delegatul va asigura forţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum şi 

formarea profesională a salariaţilor. 

(2) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele 

de protecţie a muncii, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

(3) În cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să 

preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi 

posibil, a salariaţilor Delegatului, care sunt afectaţi de către acesta furnizării Serviciului. 

 

 

CAPITOLUL XIII 

Forţa majoră 

 

Art. 23. (1) - „Forţa Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voinţa Părţilor, care nu se 

datorează greşelii sau vinei acestora, imprevizibil şi care face imposibilă executarea şi respectiv 

îndeplinirea Contractului.  
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Evenimentele de forţă majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea: 

a) Evenimente naturale de forţă majoră cum ar fi: 

(i) trăsnete, cutremure, uragane, inundaţii sau seceta şi alte condiţii climaterice extraordinare ca 

de exemplu temperaturi anormal de scăzute; 

(ii) explozii, foc sau inundaţii (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană 

pentru care aceasta este responsabilă); 

(iii)contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau 

orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă); 

(iv) bombe sau alte muniţii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice. 

b) Evenimente politice de forţă majoră cum ar fi: 

(i) război, conflict armat, invazii, blocade şi embargouri; 

(ii) acţiuni violente de stradă sau rebeliuni civile; 

(iii)orice act sau ameninţare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părţii respective sau 

privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului; 

(iv) greve sau alte mişcări revendicative la scara naţională. 

c) Evenimente nefavorabile de forţă majoră cum ar fi: 

(i) neacordarea, fără un motiv justificat, de către orice autoritate competentă, către Delegat a 

oricărui aviz, permis, licenţă sau a oricăror autorizaţii necesare executării obligaţiilor 

contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licenţe sau 

autorizaţii sau orice acte sau omisiuni ale oricărei autorităţi competente având efecte 

similare; 

(ii) orice acţiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare autoritate 

competentă împotriva Delegatului (care poate include orice schimbare a formulei de ajustare 

a tarifului sau a atribuţiilor autorităţilor de reglementare sau o anulare sau revocare a 

oricăror permise, licenţe sau autorizaţii existente, fără un motiv întemeiat) 

(iii)orice rechiziţionare, expropriere, naţionalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau 

drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare autoritate 

competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licenţelor, 

autorizaţiilor sau a oricărei prevederi legale sau reglementare); 

(iv) nefurnizarea intenţionată şi neautorizată sau furnizarea insuficientă de energie electrică de 

către furnizorii de energie electrică; 

(v) greve sau alte acţiuni de protest ale salariaţilor unei Părţi, cu condiţia ca Partea în cauză să 

depună toate eforturile rezonabile pentru prevenirea apariţiei grevei sau pentru stingerea 

acesteia, atunci când ar fi fost necesar şi posibil în mod practic să depună acele eforturi; 

(vi) apariţia unor acte ilegale din partea unor terţi inclusiv încălcarea unui contract semnificativ, 

poluarea ilegală, în mod intenţionat sau accidental. 

 

(2) În situaţia în care un eveniment de Forţă Majoră (condiţie care va include consecinţele acestuia) 

împiedică una dintre Părţi să îşi respecte sau întârzie respectarea obligaţiilor decurgând din 

prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri: 
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a) Partea va fi scutită de respectarea şi de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligaţii pe 

care nu le poate îndeplini ca o consecinţă a unui eveniment de Forţă Majoră, fără a aduce 

prejudicii obligaţiilor de încheiere a asigurărilor prevăzute în prezentul Contract. 

b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru 

îndeplinirea oricărei obligaţii (inclusiv obligaţiile legate de Indicatorii de Performanţă şi 

durata Contractului dacă Forţa Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită 

cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forţă Majoră; cu condiţia, totuşi, ca Partea 

afectată să-şi fi respectat obligaţiile ce-i revin în baza alin. (4) şi (5) ale prezentului articol. 

 

(3) Dacă la expirarea unei perioade de cel puţin 90 de zile de la apariţia unui eveniment de Forţă 

Majoră, acest eveniment de Forţă Majoră (sau consecinţele acestuia) continuă şi afectează în mod 

semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligaţiilor contractuale, astfel încât majoritatea 

Indicatorilor de Performanţă încă de atins nu poate fi îndeplinită şi/sau majoritatea acelor Indicatori 

de Performanţă atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menţinută ca 

urmare a acelui eveniment de Forţă Majoră, atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice 

celeilalte Părţi încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în 

orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiţia ca evenimentul de Forţă Majoră să 

continue încă în momentul acestei notificări. 

 

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealaltă Parte şi ADIS cât mai 

curând posibil, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile după ce ia cunoştinţă de apariţia unui eveniment 

de Forţă Majoră, furnizând detalii complete despre durata şi efectele estimate ale acestuia. Dacă 

evenimentul de Forţă Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic 

cealaltă Parte şi ADIS dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor. 

 

(5) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi relua 

îndeplinirea obligaţiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui 

eveniment şi va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu 

condiţia ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul 

de Forţă Majoră. 

 

 

CAPITOLUL XIV 

Administrarea patrimoniului public şi privat 

 

Art. 24. - (1) Delegatul va administra bunurile din domeniul public sau privat al Delegatarului, 

componente ale infrastructurii aferente Serviciului, ce i-au fost concesionate, ca un bun proprietar, 

depunând toate diligenţele necesare pentru a asigura exploatarea acestora în condiţii optime. 

 (2) Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice 

alt mod de Bunurile Proprii, astfel cum sunt definite de prezentul Contract, după cum consideră 
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necesar, în mod discreţionar. Sumele rezultate din înstrăinarea bunurilor Delegatului vor fi în 

folosul şi beneficiul exclusiv al Delegatului.  

 

 

CAPITOLUL XV 

Indicatori de Performanţă 

 

Art. 25. – (1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de 

Performanţă, stabiliţi în Regulamentul Serviciului, Anexa nr. 1 la Contract. 

(2) Indicatorii de Performanţă stabilesc, printre altele, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

Serviciul, având printre obiective: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

b) adaptarea permanentă la cerințele Utilizatorilor; 

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu; 

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 

(3) Respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă va fi monitorizată de către 

Delegatar prin intermediul ADIS, în baza mandatului acordat acesteia prin statutul său. ADIS va 

monitoriza inclusiv respectarea Indicatorilor de Performanţă ai Serviciului în executarea 

contractelor individuale încheiate de Delegat cu Operatorii de Salubrizare pentru Deșeurile 

provenite de la agenţi economici şi instituţii publice, în scopul realizării acestei monitorizări ADIS 

având dreptul de a fi informată de către Delegat, la cerere despre modul de executare a acestor 

contracte sau din iniţiativa Delegatului ori de câte ori este încheiat sau modificat un astfel de 

contract între Delegat şi Operatorii de Salubrizare. 

(4) ADIS va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de 

Performanță, pentru a stabili cea mai bună perioadă în vederea efectuării verificării. Aceasta nu va fi 

totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/ADIS de a-și aduce la 

îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatoare 

și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu. În termen de 30 de zile de la Data Semnării 

Contractului Părţile vor conveni o Procedură de Monitorizare ce va constitui Anexa nr. 5 la 

prezentul Contract. Prevederile prezentului articol prevalează faţă de orice prevederi din Procedura 

de Monitorizare şi Părţile nu pot deroga prin Procedura de Monitorizare de la regulile stipulate în 

prezentul articol. 

(5) La sfârşitul fiecărei perioade de monitorizare, ADIS va întocmi un “Raport de Analiză” pe care 

îl va transmite Delegatului, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de monitorizare. Acest 

raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, într-un termen care  

nu poate fi mai mare de 30 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 30 de zile de la 
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data primirii Raportului de Analiză de către Delegat va însemna asumarea realizării  măsurilor de 

conformare în termenul stabilit de Delegatar. 

(6) Delegatul poate prezenta ADIS un plan propriu de îmbunătăţire a activității pentru a se 

conforma Indicatorilor de Performanță în termen de 15 zile de la primirea Raportului de Analiză. 

Planul propriu de îmbunătățire a activității va : 

a) explica modul în care Delegatul intenţionează să-şi îmbunătăţească activitatea pentru a se 

conforma cu nivelul Indicatorului de Performanţă respectiv; 

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins. 

(7) Delegatul va ţine şi va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor şi 

incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de 

Performanţă. Acesta are astfel o obligaţie de a arhiva informaţiile cu detalii care nu va depăşi trei 

ani. 

(8) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic şi actualizate 

periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către ADIS  la cerere. 

(9) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească Indicatorii de Performanţă, în măsura în care 

Delegatul nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a Indicatorilor de 

Performanţă în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească Indicatorii de 

Performanţă, ca o consecinţă directă a: 

a) apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră; 

b) nerespectării de către Delegatar/ADIS a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract sau de 

către Operatorii de Salubrizare a obligaţiilor asumate prin contractele încheiate cu Delegatul; 

în ceea ce priveşte nerespectarea de către vreunul  dintre Operatorii de Salubrizare a 

obligaţiilor asumate prin contractul încheiat cu Delegatarul, Delegatul este obligat să 

informeze ADIS despre această nerespectare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare 

în vederea îndeplinirii corecte a rolul ADIS de mediere şi de interfaţă cu Delegatarul, 

precum şi de monitorizare a modului în care sunt prestate serviciile de salubrizare în 

ansamblu pe raza județului Bacău, nerespectarea de către Delegat a acestei obligaţii de 

informare a ADIS duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută în prezentul 

alineat; 

c) unei Modificări Legislative care obligă Delegatul să se conformeze cerinţelor şi obligaţiilor 

legate de Serviciu mai restrictive sau mai oneroase decât, sau suplimentare faţă de cerinţele 

şi obligaţiile în vigoare la data semnării prezentului Contract. 

(10) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă stabiliţi conform Regulamentului 

Serviciului va atrage obligația acestuia de a plăti penalităţi în valoare de 0,04% din valoarea 

facturata lunar, putând determina rezilierea Contractului de către Delegatar, în conformitate cu 

prevederile Clauzei 26.1.1 b) de mai jos. 
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CAPITOLUL XVI 

Rezilierea Contractului 

 

Art. 26. – Rezilierea 

26.1.  Rezilierea Contractului din culpa Delegatului 

26.1.1. Delegatarul sau, individual, oricare dintre unităţile administrativ-teritoriale ce constituie 

Delegatarul, va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, în momentul 

survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligaţii Încălcate”) : 

(a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligaţiile sale, asumate în baza 

prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor 

Delegatarului sau asupra capacităţii Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în 

vigoare şi a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Art. 

26.1.2; 

(b) nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă; 

(c) renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat ; 

(d) sub-delegarea Serviciului sau sub-concesionarea bunurilor Delegatarului aferente acestora, de 

către Delegat; 

(e) nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau 

ADIS, sau împiedicarea Delegatarului sau ADIS de a exercita dreptul de monitorizare a 

executării prezentului Contract, astfel cum este el prevăzut de clauzele contractuale; 

(f) în cazul întârzierii Delegatului cu privire la plata redevenţei care se prelungeşte pe o durată ce 

determină acumularea de penalităţi care depăşesc contravaloarea redevenţei anuale; 

(g) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur. 

(h) Prevederile de la alin (a) (b) și (g) nu se aplica atunci când Delegatarul   se află în situaţia de 

neîndeplinire a obligaţiilor sale contractuale și înregistrează întârzieri la plata facturilor către 

Delegat peste termenul prevăzut la art 18 alin (2) și/sau în situatia în care Delegatul a 

suspendat sau limitat prestarea serviciului   potrivit legii și drepturilor conferite de prezentul 

contract  

 

 

26.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract în baza clauzei 

26.1.1: 

(a) Delegatarul poate trimite Delegatului, în scris, o notificare, menţionând felul şi întinderea 

respectivei neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare 

este transmisă, Delegatul va fi îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 90 zile 

de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").  
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(b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare şi dacă încălcarea nu este 

remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în 

conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului articol 26.1.2. 

(c) Atunci când o Obligaţie Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de 

Remediere menţionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării 

respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere şi va face 

propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii 

respectivei Obligaţii Încălcate.  

(d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului 

sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligaţia 

Încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, 

adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data 

prevăzută în această notificare. 

(e) Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate de către şi către ADIS în calitate 

de mandatar al Delegatarului în cazul în care rezilierea priveşte toate unităţile administrativ-

teritoriale ce formează Delegatarul, ori vor fi comunicate de către şi către unitatea 

administrativ-teritorială care doreşte rezilierea Contractului în acest caz însă ADIS trebuie să 

fie informată de toate aceste comunicări. 

 

26.2. Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului 

26.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract în caz de 

încălcare importantă, de către Delegatar sau, individual, de oricare dintre unităţile administrativ-

teritoriale ce constituie Delegatarul, a oricăreia din obligaţiile asumate în baza prezentului 

Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, 

în baza prezentului Contract. 

26.2.2. În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 26.2.1, se 

va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 26.1.1 cu exceptia alin (i) 

 

26.3. Consecinţele rezilierii Contractului asupra bunurilor utilizate de Delegat 

26.3.1 La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în 

derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează: 

a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini. 

b) Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta îşi va exprima 

intenţia de a prelua aceste bunuri, în schimbul plăţii, către Delegat, a contravalorii acestora, 

stabilită conform art. 4.2 din prezentul Contract. 

c) Bunurile Proprii, cu excepţia Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului. 

d) Se vor avea în vedere regulile stipulate la art. 19 din prezentul Contract în situaţia rezilierii 

Contractului faţă de o singură unitate administrativ-teritorială din componenţa Delegatarului. 
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CAPITOLUL XVII 

Răspunderea contractuală 

 

Art. 27. - (1) Nerespectarea dovedită de către Părţile contractante a obligaţiilor contractuale 

prevăzute în prezentul Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă.  

(2) În situaţia rezilierii Contractului din vina unei Părţi, această Parte va datora despăgubiri 

celeilalte Părţi, în cuantumul stabilit de Părţi, de un expert independent, desemnat de acestea sau de 

către instanţa judecătorească competentă. 

 

 

CAPITOLUL XVIII 

Litigii 

 

Art. 28. - În cazul în care între Părţi intervine orice neînţelegere sau diferend în legătură cu, dar fără 

a se limita la: 

(a) interpretarea oricăruia din termenii prezentului Contract; 

(b) îndeplinirea oricărui drept şi/sau obligaţie de către oricare dintre Părţi, în legătură cu sau 

derivând din prezentul Contract; 

(c) orice procedură de urmat în vederea îndeplinirii scopului şi/sau realizării obiectului 

Contractului; 

(d) încetarea sau modificarea prezentului Contract;  

atunci Părţile se vor întâlni şi vor încerca rezolvarea oricărei astfel de neînţelegeri pe cale amiabilă, 

prin negociere, şi numai în cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă este imposibilă, atunci 

aceasta va fi supusă spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii. 

 

 

CAPITOLUL XIX 

Alte clauze 

 

Art. 29. – Modificarea Contractului 

(1). Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat între Părţile 

contractante. 

(2) Contractul nu poate fi modificat prin act adiţional în sensul introducerii în obiectul acestuia a 

unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform legii. 

 

Art. 30. - Comunicări: 

(1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie 

transmisă în scris, la adresele stabilite în prezentul Contract. Orice comunicare între Parţi va fi 

transmisă şi către ADIS la următoarea adresă ……………., iar orice comunicare adresată de către 

ADIS uneia dintre Părţi va fi transmisă şi celeilalte Părţi. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

(3) Comunicările dintre Părţi se pot face şi prin  fax sau e-mail, fiind considerate a fi făcute sub 

condiţia confirmării de primire, astfel: 

ADIS:……………………. 

Delegatar: 

 Județul ………………………. 

 Municipiul ................................... 

 Oraşul ................................... 

 Comuna ................................... 

 Comuna................................... 

 Comuna................................... 

 Etc… 

Delegat:...................................... 

 

Art. 31. – Conflictul de interese 

 

(1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are sau 

poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de 

situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de 

familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situaţia, apariţia unui 

conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris. 

(2) Operatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care 

poate da naştere unui conflict de interese. Operatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de 

compensaţie din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de 

situaţie.  

(3) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu 

prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera 

acest lucru ca fiind necesar.  

(4) Delegatul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot 

avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care Delegatul nu 

poate menţine această independenţă, Delegatarul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia 

notificării formale a Delegatului şi fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri 

pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii. 

 

Art. 32. – Pastrarea si evidenta documentelor 

(1) Toate documentele justificative ale activităţilor derulate de Delegat în executarea contractului, 

inclusiv extrase de cont, facturile în baza cărora Delegatul a efectuat cheltuieli, bonuri fiscale, state de 

plată şi alte documente similare, trebuie păstrate de către Operator pentru o perioadă de minim 3 ani de 

la încetarea prezentului contract.  

(2) Delegatul are obligaţia de a permite Delegatarului şi persoanelor autorizate de acesta, precum şi 

Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau persoanelor/agenţilor desemnaţi de acestea, să 
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verifice şi să auditeze aceste documente, inclusiv să obţină copii de pe acestea, în orice moment atât pe 

durata de execuţie a contractului cât şi ulterior, în termenul menţionat la alin (1).  

(3) În cazul în care Delegatul nu va respecta obligaţia de realizare şi păstrare a acestor documente, 

Delegatarul este în drept să solicite rezilierea contractului. 

 

Art. 33. – Diverse 

32.1. Prevederile prezentului Contract, se completează în mod corespunzător cu toate prevederile 

legale şi reglementare aplicabile Serviciului. 

 

32.2. Documentele prevăzute la art. 5 de mai sus drept Anexele 3, 4, 5 şi 6 la Contract, vor fi 

elaborate şi anexate Contractului în termen de maxim 30 de zile de la data semnării prezentului 

Contract. 

 

*** 

 

Încheiat în ………. exemplare originale, în limba română, astăzi… 2014, la ..., câte unul pentru: 

ADIS, fiecare unitate administrativ-teritorială care constituie Delegatarul şi Delegat. 

 

Pentru Delegatar, ADIS                   Delegat, 

Prin Presedinte,        Prin Director General, 
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Anexa nr. 1 

Regulamentul serviciului 
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Anexa nr. 2 

Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului la data 

intrarii in vigoare 

 

1. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI BACAU 

 
Nr. 

crt. 

Cod clasificatie Denumire si caracteristici 

(descriere) bun 

UM Cantitate Locul 

unde se 

afla 

Elemente de 

identiticare* 

Data 

punerii in 

functiune 

1 A se completa 

inainte de 

predarea 

echipamentelor 

Pod bascula Buc  1 

Bacau 

n.d 23.03.2011 

2 Statie de sortare compusa din: 

Hala de sortare 30x76m 

Echipamente:   

-buncar de alimentare cu banda 

orizontala-2 

-banda inclinata cu racleti-2 

-banda orizontala de sortare-2 

-separator megnetic-2 

-presa de balotat carton si PET-1 

-Presa balotat metal-1 

-lift alimentare presa-1 

- Incarcator frontal cu dispozitiv 

de manipulat baloti(furci) buc 1 

- Container 1,1m
3  

buc 50 

 

 

Buc 

 

buc 

 

 

1 

 

1 

n.d  

 

23.03.2011 

 

23.03.2011 

3  Statie de compostare 3600m
2
 buc 1 n.d 23.03.2011 
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2. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI ONESTI 

 

Nr. 

crt

. 

Cod clasificatie Denumire si 

caracteristici 

(descriere) bun 

UM Cantitate Locul unde se 

afla 

Elemente de 

identiticare* 

Data 

achizitionarii  

INSTALATII COMUNE 

1 A se completa 

inainte de 

predarea 

echipamentelor 

Platforma 

electronica de 

cantărire auto 

buc 1 

Onesti 

fisa tehnica nr. 5.6.3 30.09.2013 

       

STATIE TRANSFER 

1  Prese stationare buc 2 

Onesti 

 

fisa tehnica nr. 5.6.4 30.09.2013 

2  Autovehicule de 

transport 

containere 30 m
3
 

buc 5 fisa tehnica nr. 5.6.5 30.09.2013 

3  Containere de 30 

m
3
 

 

buc 11 fisa tehnica nr. 5.6.6 30.09.2013 

STATIE SORTARE 

1  Cuva cu banda 

orizontala de 

alimentare a 

liniilor de sortare 

buc 2 

 

Onesti 

 

fisa tehnica nr. 5.6.7 30.09.2013 

2  Banda 

transportoare 

inclinata cu racleti 

pentru alimentare 

cabina sortare 

buc 2 fisa tehnica nr. 5.6.8 30.09.2013 

3  Extractor de 

metale (separator 

buc 2 fisa tehnica nr. 5.6.11 30.09.2013 
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magnetic) 

4  Banda sortare 

1200x27000 

buc 2 fisa tehnica nr. 5.6.9 30.09.2013 

5  Cabina de sortare 

climatizata cu 14 

posturi de sortare  

buc 2 fisa tehnica nr. 5.6.10 30.09.2013 

6  Banda de 

transport inclinata 

pentru presa de 

balotat  

buc 2 fisa tehnica nr. 5.6.13 30.09.2013 

7  Banda canal 

alimentare presa 

balotat 

buc 2 fisa tehnica nr. 5.6.12  

8  Presa de balotare ,           

( pentru linia de 

sortare hartie + 

carton )             cu 

legare automata 

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.15 30.09.2013 

9  Presa de balotat 

cu perforator 

PET, pentru linia 

de sortare plastic 

si metal  

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.14 30.09.2013 

10  Presa de balotare 

doze metalice 

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.16 30.09.2013 

11  Instalatia de 

ventilatie hala 

sortare  

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.23 30.09.2013 

12  Containere 

metalice 1,1 mc  

buc 50 fisa tehnica nr. 5.6.22 30.09.2013 

13  Incărcător frontal buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.18 30.09.2013 
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pe pneuri 

14  Motostivuitor  buc 2 fisa tehnica nr. 5.6.19 30.09.2013 

15  Camion cu 

capacitatea benei 

12 mc  

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.20 30.09.2013 

16  Autoutilitara  buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.21 30.09.2013 

17  Sistem informatic 

care include: 

calculator, 

monitor, tastatura, 

mouse, sistemul 

de operare, 

software-ul de 

control al 

procesului, 

software-ul de 

inregistrare date 

la cantar 

 

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.17 30.09.2013 

STATIE COMPOSTARE 

1  Desfăcător de saci buc 1 

 

 

Onesti 

 

fisa tehnica nr. 5.6.26 30.09.2013 

2  Separator 

magnetic 

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.27 30.09.2013 

3  Banda inclinata 

pentru 

alimentarea 

ciurului rotativ 

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.28 30.09.2013 

4  Ciur rotativ mobil buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.29 30.09.2013 

5  Tocător buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.30 30.09.2013 

6  Banda de sortare 

orizontala 

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.31 30.09.2013 

7  Platforma sortare 

4 posturi 

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.32 30.09.2013 
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8  Instalatie 

electronica de 

comanda 

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.33 30.09.2013 

9  containere de 30 

mc 

buc 4 fisa tehnica nr. 5.6.34 30.09.2013 

  incarcatoare 

frontale 

buc 2 fisa tehnica nr. 5.6.36 30.09.2013 

10  Membrana care 

acoperă 

padocurile  

buc 4 

fisa tehnica nr. 5.6.38 30.09.2013 
Sistem de aerare buc 4 

Sistem de control  buc 4 

Masina de 

manevrat 

membrana  

buc 1 

11  Sistem 

desprafuire si 

incalzire electrica 

a halei de tocare  

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.39 30.09.2013 

12  Camionul de 12 

mc 

buc 1 fisa tehnica nr. 5.6.35 30.09.2013 

13  Dotari laborator set 1 fisa tehnica nr. 5.6.37  
 

 

3. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI BERESTI TAZLAU 

 

Nr. 

crt. 

Cod clasificatie Denumire si 

caracteristici 

(descriere) bun 

UM Cantitate Locul unde 

se afla 

Elemente de 

identiticare* 

Data 

achizitionarii 

1 A se completa 

inainte de 

predarea 

echipamentelor 

Platforma 

electronica de 

cantărire auto 

buc 1 

Beresti 

Tazlau 

fisa tehnica 

nr. 5.7.1 

30.09.2013 

2 Ministatie de 

epurare 

buc 1 fisa tehnica 

nr. 5.7.6 

30.09.2013 

3 autovehicule de buc 2 fisa tehnica 

nr. 5.7.2 

30.09.2013 
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transport 

containere 40 m
3
 

4 Remorca de 

transport 

buc 1 fisa tehnica 

nr. 5.7.3 

30.09.2013 

5 Incarcator frontal buc 1 fisa tehnica 

nr. 5.7.4 

30.09.2013 

6 containere de 40 

m
3
 

buc 10 fisa tehnica 

nr. 5.7.5 

30.09.2013 

 

 

4. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI GAICEANA 

Nr. 

crt. 

Cod clasificatie Denumire si 

caracteristici 

(descriere) bun 

UM Cantitate Locul unde 

se afla 

Elemente de 

identiticare* 

Data 

achizitionarii 

1 A se completa 

inainte de 

predarea 

echipamentelor 

Platforma 

electronica de 

cantărire auto 

buc 1 

Gaiceana 

fisa tehnica 

nr. 5.8.1 

30.09.2013 

2 autovehicule de 

transport 

containere 40 m
3
 

buc 2 fisa tehnica 

nr. 5.8.2 

30.09.2013 

3 Remorca de 

transport 

buc 1 fisa tehnica 

nr. 5.8.3 

30.09.2013 

4 Incarcator frontal buc 1 fisa tehnica 

nr. 5.8.4 

30.09.2013 

5 containere de 40 

m
3
 

buc 5 fisa tehnica 

nr. 5.8.5 

30.09.2013 

 

5. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI MOINESTI 

 

 

Nr. 

Crt. 

Cod 

clasificatie 

Denumire si 

caracteristici 

(descriere) bun 

UM Cantitate Locul unde 

se afla 

Elemente de 

identiticare* 

Data punerii in 

functiune 

1 A se completa 

inainte de 

predarea 

Program statie deseuri buc 1 Moinesti n.d. 01.12.2009 

2 Statie sortare deseuri buc 1 n.d. 

3 Cantar auto statie buc 1 n.d. 
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echipamentel

or 

deseuri 

4 Banda transportoare 

8000*1000 

buc 1 n.d. 

5 Banda transportoare 

1000*100 

buc 1 n.d. 

6 Presa hidraulica pvb 

20 

buc 1 n.d. 

7 Motopompa apa 

murdara 

buc 1 n.d. 

8 Compresor pentru 

curatat 

buc 1 n.d. 

9 Retea apa statia de 

sortare deseuri 

buc 1 n.d. 

10 Retea electrica statie 

sortare deseuri 

buc 1 n.d. 

11 Motostivuitor  buc 1 n.d. 

 

 

 

 

Nota: 

Se vor trece in tabele separate bunurile din patrimonial public 

In rubrica Elemente de identificare, pentru imobile se vor trece informatii cadastrale (nr. parcela etc., tip constructiv, etc.) iar pentru mijloace fixe 

se va trece numarul de inventar. 
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Anexa nr. 3 

Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute in Anexa nr. 2 

 

Incheiat intre: 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu sediul în  str. ..., nr. ..., bl. ..., 

sc. ..., et. ..., ap. ..., municipiul Bacău, județul Bacău, înregistrată în registrul asociațiilor și 

fundațiilor de pe lângă judecătoria Bacău cu nr. …, CIF …, cont … deschis la …, reprezentată prin 

…, având funcția de președinte, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, 

pe de o parte, 

şi 

S.C. …, cu sediul principal în str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., oraşul …, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ... cu nr. … din ..., CUI …, cont … deschis la 

…,  reprezentată prin ..., având funcţia de director general, pe de altă parte 

 

Am procedat la predarea urmatoarelor bunuri: 

Nr. crt. 
Denumire, descriere, caracteristici 

bun 

Elemente de 

identificare 
Cantitate 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Se vor intocmi 3 astfel de tabele, unul pentru imobile, unul pentru mijloace fixe si unul pentru 

obiecte de inventar. 
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Anexa nr. 4 

Lista indicativa a bunurilor de preluare 
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Anexa nr. 5 

Procedura de monitorizare a executarii contractului 
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Anexa nr. 6 

Programul de investitii 

 

1. INVESTITII DEPOZIT BACAU 

 

Executie celule 3 si 4 depozit Bacau 

Lucrările de construcţie pentru o nouă celulă sunt planificate a se începe in momentul in care 

celula în exploatare este umplută la aproximativ 80% (cca 2 ani înainte de deschiderea ei).  

Informatii minime de referinta privind proiectarea si pozitionarea celulor 3 si 4 in raport cu 

celulele deja construite si restul instalatiilor de pe amplasament se regasesc in Planul general de 

situatie, in Anexele 3 si 10 a prezentului Caiet de Sarcini. 

Construcţia şi punerea în exploatare a celulelor 3 si 4 va respecta procedurile legale în 

vigoare (Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004 si HG 

349/2005 privind depozitarea deseurilor). 

Inchidere celule 2, 3 si 4 si monitorizare post inchidere depozit Bacau 

Concesionarul va respecta prevederile legale privind închiderea celulelor (Normativul tehnic 

privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004) precum şi Manualul de operare şi 

întreţinere al depozitului.  

Inchiderea celulelor se va realiza în două etape, conform prevederilor legale în vigoare. A 

doua etapă de închidere se va realiza în momentul în care nu se vor mai constata tasări 

semnificative.  

Costurile pentru lucrările de închidere vor fi acoperite în totalitate de Delegat, acesta 

alimentând în acest sens Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia 

post-închidere, conform prevederilor în vigoare, astfel încât sumele virate în Fond să ajungă la 

concurenţa sumelor aferente lucrărilor de închidere şi monitorizare post-închidere. 

La incetarea contractului de delegare, aceste bunuri vor reveni de drept, gratuit si libere de 

orice sarcini, in proprietatea Consiliului Judetean Bacau. 
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2. CENTRU DE COLECTARE ONESTI 

 

Delegatul este responsabil cu amenajarea unui centru de colectare, in incinta 

amplasamentului de la Onesti unde sunt situate si statiile de transfer, sortare si compostare.  

In centrul de colectare vor fi stocate temporar deseurile menajere periculoase (baterii, tuburi 

neon, medicamente etc) si deseuri voluminoase provenite de la populatia din zonele 3, 4, 5 (vezi 

Anexa 1 la Caietul de Sarcini) urmand a fi preluate de agenti economici autorizati in vederea 

valorificarii/eliminarii. In centru de colectare nu se vor realiza activitati de pretratre / tratare / 

eliminare. 

Amenajarea centrului de colectare presupune: 

 Delimitarea si imprejmuirea unei suprafete betonate existente in incinta amplasamentului 

Onesti, in zona de stocare temporara a deseurilor de sticla aferenta statiei de sortare. 

Suprafata necesara pentru amenajarea acestui centru este de aproximativ 500 m
2
 

 In interiorul centrului de colectare se vor delimita doua zone: 

o O zona dedicata containerelor in care vor fi stocate deseurile voluminoase 

nepericuloase  

o O zona dedicata containerelor in care vor fi stocate deseurile menajere 

periculoase – in aceasta zona se va amenaja un sopron ce va fi prevazut cu sistem 

de preluare si colectare scurgeri accidentale  

 Centrul va fi conectat la infrastructura existenta: drumuri, sistem alimentare apa, sistem 

colectare apa uzata, sistem alimentare energie electrica. 

Spatiul de depozitare temporara trebuie sa fie corespunzator si conform legislatiei in vigoare. 

Centrul va fi dotatat cu minim, urmatoarele recipiente de colectare: 

 Pentru stocare deseuri voluminoase: 2 containere de 40 m
3
 

 Pentru stocare deseuri menajere periculoase: 5 pubele de 120 l si 5 containere de 1.100 l 

Pentru manipularea containerelor se vor utiliza utilajele existente deja pe amplasament 

(motostivuitor, incarcator frontal etc). 

Deseuri receptionate vor fi stocate pe categorii conform legislatiei. 

Operarea centrul de colectare presupune o succesiune de proceduri de operare, şi anume: 

 Recepţia deşeurilor 
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 Manipularea deşeurilor în centrul de colectare (descărcarea deşeurilor, stocarea propriu-zisă, 

încărcarea în vederea transportului); 

 Livrarea deşeurilor.In functie de tipul deseurilor care ajung in centrul de reciclare acestea 

sunt directionate: 

o Fie catre unitati de valorificare energetica ( co incinerare) 

o Fie catre centre de dezmembrare si recuperare materiale reciclabile, care la randul lor 

se valorifica 

o Fie in centre de tratare in vederea neutralizarii in vedere depozitarii 

Luând în considerare pericolul de expunere în centrul de colectare a deşeurilor periculoase, trebuie 

acordată o atenţie deosebită amenajărilor pentru situaţiile de urgenţă astfel: 

 mijloacele de stingere a incendiilor şi de acordare a primului ajutor trebuie să fie 

disponibile în locuri accesibile,  semnalizate corespunzător; 

 căile de evacuare trebuie să fie degajate şi semnalizate corespunzător. 

 

 La incetarea contractului de delegare, aceste bunuri  (CENTRU DE COLECTARE 

ONESTI) vor reveni de drept, gratuit si libere de orice sarcini, in proprietatea Consiliului Judetean 

Bacau. 
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Anexa nr. 7 

Caietul de sarcini ce face parte din documentatia de atribuire 
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Anexa nr. 8 

Programul de executie al serviciilor cu respectarea prevederilor   Caietului 

de sarcini ce face parte din documentatia de atribuire 
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Anexa nr. 9 

Oferta si angajamentele ferme de sustinere din partea altor persoane, dupa 

caz, prezente in cadrul licitatiei 

 


