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ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE 

PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE PARTENERIATUL PENTRU 

MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA, cu sediul în Ploiesti strada B-dul Republicii 

nr. 2-4 Palatul Administrativ, camerele 610 si 611 județul Prahova, înregistrată Registrul 

asociaţiilor si fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Ploiesti cu numărul 38/15.10.2009 cod 

de inregistrare fiscala 26119626, cont RO92BTRLRONCRT0258910401 deschis la Banca 

Transilvania Ploiesti, reprezentată de Iulian Dumitrescu, având funcţia de președinte ADI 

în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre (județul Prahova, Orașul Azuga, 

Orașul Bușteni, Orașul Sinaia; Comuna Alunis, Comuna Aricesti Rahtivani, Orasul Baicoi, 

Comuna Barcanesti, Comuna Berceni, Comuna Bertea, Orasul Boldesti-Scaieni, Comuna 

Blejoi, Comuna Brazi, Comuna Bucov, Comuna Cocorastii Colt, Comuna  Cocorastii Mislii, 

Comuna  Cosminele, Comuna  Dumbravesti, Comuna  Filipestii de Padure, Comuna  

Filipestii de Targ, Comuna  Floresti, Comuna  Gorgota, Comuna Lipanesti, Comuna 

Magureni, Comuna Manesti, Comuna Olari, Comuna Paulesti, Municipiul Ploiesti, Orasul 

Plopeni, Comuna Poienarii Burchii, Comuna Puchenii Mari, Comuna Scorteni, Comuna 

Sirna, Orasul Slanic, Comuna Stefesti, Comuna Tinosu, Comuna Tirgsoru Vechi, Comuna 

Varbilau, Comuna Vilcanesti, Comuna Balta Doamnei, Comuna Boldesti Gradistea, 

Comuna Ciorani, Comuna Dumbrava, Comuna Draganesti, Comuna Fulga, Comuna 

Gherghita, Comuna Rafov, Comuna Salciile, Comuna Albesti Paleologu, Comuna Baba 

Ana, Comuna Calugareni, Comuna Ceptura, Comuna Colceag, Comuna Fantanele, 

Comuna Gornet Cricov, Comuna Gura Vadului, Comuna Iordacheanu, Comuna Jugureni, 

Comuna Lapos, Comuna Plopu, Comuna Singeru, Comuna Tataru, Comuna Tomsani, 

Orasul Urlati, Comuna Vadul Sapat, Comuna Valea Calugareasca, Comuna Apostolache, 

Comuna Aricestii Zeletin, Comuna Baltesti, Comuna Batrani, Comuna Carbunesti, 

Comuna Cerasu, Comuna Chiojdeanca, Comuna Drajna, Comuna Gura Vitioarei, Comuna 

Gornet, Comuna Izvoarele, Comuna Magurele, Comuna Maneciu, Comuna Pacureti, 

Comuna Podenii Mari, Comuna Posesti, Comuna Predeal-Sarari, Comuna Salcia, Comuna 

Soimari, Comuna Starchiojd, Comuna Surani, Comuna Teisani, Orasul Valenii de Munte; 

Comuna Valea Doftanei; Comuna Adunati, Comuna Banesti, Orasul Breaza, Comuna 

Brebu, Municipiul Campina, Orasul Comarnic, Comuna Cornu, Comuna Poiana Campina, 

Comuna Provita de Jos, Comuna Provita de Sus, Comuna Secaria, Comuna Sotrile, 

Comuna Talea, Comuna Telega) în calitate de delegatar, denumită în cele ce urmează 

„Delegatar”, 

Societatea […], cu sediul în […] strada […], nr. […], județul […], înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul […] cu numărul […], cod unic de înregistrare 

[…], cont […] deschis la […], reprezentată de […], având funcţia de director general, în 

calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte, 

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

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

i) unitatile administrativ teritoriale din judetul Prahova sunt membre ale 

ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UNITATI PUBLICE 

PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE PARTENERIATUL PENTRU 

MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA (cu exceptia UAT Mizil) 

ii)  scopul si obiectivele Asociatiei prevazute la art . 4 din Statutul Asociatiei alin. 

(2) ”Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va 

realiza in baza unuia/mai multor contracte de delegare a gestiunii denumit(e) 

in continuare „Contracte(e) de Delegare” atribuit(e) operatorilor conform 
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prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterrioare si ale 

legilor speciale aplicabile, legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile contractului de 

asociere”  

iii)  Statutul Asociatiei prevede ca Asociatia sa incheie Contractele de Delegare cu 

operatorii, a gestiunii activitatilor de colectare a deseurilor, transport pana la 

statiile de transfer, operarea statiilor de transfer, transportul de la statiile de 

transfer la depozitul final, precum si operarea depozitului final, in numele 

si pe seama unitatilor administrativ teritoriale membre implicate si care vor 

avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din 

Legea nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare” 

Partile au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare, respectiv activitatea de administrare a depozitului de deseuri municipale 

conform termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează: 

CAPITOLUL I. DEFINIŢII  

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

contextul reclamă altfel, vor avea următoarele înțelesuri: 

”An Contractual”  înseamnă o perioadă de timp începând la Data 

Începerii Contractului şi terminându-se la aceeaşi dată 

a anilor următori, până la data încetării duratei 

prezentului Contract; 

”Anexă” sau ”Anexe”      înseamnă o anexă sau anexe la prezentul Contract 

„Aria Delegării”  înseamnă județul Prahova, respectiv toate unitățile 

administrativ – teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 

„Asociaţia” sau „ADI”  înseamnă ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE 

PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL 

DESEURILOR PRAHOVA  

„Autoritatea Competentă”  înseamnă orice instanţă judecătorească competentă şi 

orice autoritate locală, naţională sau organizaţ ie 

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 Legii în vigoare la 

un moment dat să monitorizeze şi să reglementeze 

regimul tarifelor şi/sau al Serviciului; 
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”Bunuri de Proiect”    înseamnă bunurile ce vor rezulta din investițiile 

solicitate Delegatului pe baza de Acte Adiționale la 

prezentul Contract 

”Bunuri Proprii”  înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și 

care  rămân în proprietatea sa după Data Încetării 

Contractului; 

”Contract”  înseamnă prezentul Contract cu toate Anexele sale, 

așa acestea pot fi modificate la un moment dat cu 

acordul Părților prin acte adiţionale;  

”Contractul de concesiune”  înseamnă Contractul de concesiune nr. 7458 / 

02.11.2006 în baza căruia orașul Boldești Scăeni a 

concesionat Delegatului două terenuri în suprafața 

totală de 7,4933 ha proprietate privată a orașului în 

vederea extinderii Depozitului cu 3 celule noi 

”Contracte de depozitare” înseamnă acele contracte încheiate de către Delegat 

cu Operatorii de Salubrizare din judetul Prahova, în 

temeiul cărora aceștia din urmă depozitează 

Deșeurile, iar Delegatul primește aceste Deșeuri spre 

Depozitare în Depozit 

”Data Intrării în Vigoare”  înseamnă Data Semnării Contractului 

”Delegat”  înseamnă societatea […], căreia i-a fost atribuit 

prezentul Contract; 

”Delegatar”  înseamnă ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU 

SERVICIUL DE SALUBRIZARE PARTENERIATUL 

PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA 

(județul Prahova, Orașul Azuga, Orașul Bușteni, Orașul 

Sinaia; Comuna Alunis, Comuna Aricesti Rahtivani, 

Orasul Baicoi, Comuna Barcanesti, Comuna Berceni, 

Comuna Bertea, Orasul Boldesti-Scaieni, Comuna 

Blejoi, Comuna Brazi, Comuna Bucov, Comuna 

Cocorastii Colt, Comuna  Cocorastii Mislii, Comuna  

Cosminele, Comuna  Dumbravesti, Comuna  Filipestii 

de Padure, Comuna  Filipestii de Targ, Comuna  

Floresti, Comuna  Gorgota, Comuna Lipanesti, 

Comuna Magureni, Comuna Manesti, Comuna Olari, 

Comuna Paulesti, Municipiul Ploiesti, Orasul Plopeni, 

Comuna Poienarii Burchii, Comuna Puchenii Mari, 

Comuna Scorteni, Comuna Sirna, Orasul Slanic, 

Comuna Stefesti, Comuna Tinosu, Comuna Tirgsoru 

Vechi, Comuna Varbilau, Comuna Vilcanesti, Comuna 

Balta Doamnei, Comuna Boldesti Gradistea, Comuna 

Ciorani, Comuna Dumbrava, Comuna Draganesti, 

Comuna Fulga, Comuna Gherghita, Comuna Rafov, 

Comuna Salciile, Comuna Albesti Paleologu, Comuna 
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Baba Ana, Comuna Calugareni, Comuna Ceptura, 

Comuna Colceag, Comuna Fantanele, Comuna Gornet  

Cricov, Comuna Gura Vadului, Comuna Iordacheanu, 

Comuna Jugureni, Comuna Lapos, Comuna Plopu, 

Comuna Singeru, Comuna Tataru, Comuna Tomsani, 

Orasul Urlati, Comuna Vadul Sapat, Comuna Valea 

Calugareasca, Comuna Apostolache, Comuna Aricestii 

Zeletin, Comuna Baltesti, Comuna Batrani, Comuna 

Carbunesti, Comuna Cerasu, Comuna Chiojdeanca, 

Comuna Drajna, Comuna Gura Vitioarei, Comuna 

Gornet, Comuna Izvoarele, Comuna Magurele, 

Comuna Maneciu, Comuna Pacureti, Comuna Podenii 

Mari, Comuna Posesti, Comuna Predeal-Sarari, 

Comuna Salcia, Comuna Soimari, Comuna Starchiojd, 

Comuna Surani, Comuna Teisani, Orasul Valenii de 

Munte; Comuna Valea Doftanei; Comuna Adunati, 

Comuna Banesti, Orasul Breaza, Comuna Brebu, 

Municipiul Campina, Orasul Comarnic, Comuna Cornu, 

Comuna Poiana Campina, Comuna Provita de Jos, 

Comuna Provita de Sus, Comuna Secaria, Comuna 

Sotrile, Comuna Talea, Comuna Telega); 

„Depozit”  înseamnă un amplasament pentru eliminarea finală a 

deșeurilor prin depozitare  

“Deşeu(uri)”  înseamnă deșeuri municipale și asimilsbile din 

comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate 

separat, astfel cum sunt definite de legislația în 

vigoare, rspectiv potrivit HG 856/2002; 

”Documentul de poziție” înseamnă acordul încheiat de către toate unitățile 

administrativ – teritoriale membre ale ADI, în cadrul 

ADI, care stabilește modul în careva fi implementat 

Proiectul SMID, precum și rolul ADI în acest proces, 

inclusiv în ceea ce privește operarea Depozitului; 

“Indicatori de Performanţă” înseamnă cerinţele şi standardele în legătură cu 

Serviciul care trebuie să fie satisfăcut de către 

Delegat, astfel cum sunt prevăzute în Regulament; 

“Operator de Salubrizare” înseamnă orice operator care prestează activităţi 

componente ale serviciului de salubrizare (în special 

colectare, transport, tratare, neutralizare, sortare, 

etc) în județul Prahova în baza unor contracte de 

delegare a gestiunii acestor activități atribuite de 

unităţile administrativ-teritoriale din județul Prahova, 

de către Județ sau de către ADI, după caz, și care 

vor avea obligația de a depozita Deșeurile rezultate 

doar la depozit;    

”Părți” înseamnă Delegatarul și Delegatul;        
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”Procedura de monitorizare” înseamnă procedura ce va fi elaborată de ADI, 

convenită cu Delegatul și anexată Contractului ce va 

detalia modul de monitorizare de către ADI a 

îndeplinirii de Delegat a obligațiilor privind furnizarea 

Serviciului, inclusiv a Indicatorilor de Performanţă 

prevăzuți în Regulament; 

“Regulament” înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare în 

județul Prahova aprobat; 

”Serviciul”  înseamnă activitatea de administrare a depozitului de 

deșeuri municipale Boldești-Scăeni în cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Prahova 

 „Zi” înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se 

face referire expresă 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 și executarea Contractului, clauzele contractuale și intențiile 

Părților vor fi interpretate pe baza prezumției de bună credință. 

(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 constă în delegarea de Delegatar 

către Delegat a activităţii de administrare a Depozitului de deseuri municipale Boldesti-

Scaeni in cadrul SMID Prahova, ce va deservi toate unităţile administrativ-teritoriale din 

judeţul Prahova membre ale ADI. 

Art. 3. - Obiectivele Delegatarului sunt: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calităţii şi eficienţei 

Serviciului; 

b) dezvoltarea durabilă a Serviciului; 

c) protecţia mediului înconjurător, 

d) realizarea unei infrastructuri moderne, 

e) menţinerea în stare de funcţionare şi îmbunătăţirea Depozitului, 
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f) îmbunătăţirea Serviciului. 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii generale 

Art. 4. – Din prezentul Contract fac parte integrantă următoarele documente: 

a) Caietul de sarcini, Regulamentul de salubrizare 
b) Oferta tehnica 
c) Angajament pentru obtinerea licentei ANRSC in termen de 60 zile de la semnarea 

contractului de delegare 
 

CAPITOLUL IV 

Durata Contractului 

Art. 5. –Durata prezentului Contract este de 2 ani.  

CAPITOLUL V 

Drepturile părţilor 

Art. 6. - Delegatul are următoarele drepturi: 

1. să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător tarifului aprobat în 
Adunarea Generală a Asociaților, determinat în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 
2. să fundamenteze şi să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a 

preţurilor şi tarifelor din economie şi in conformitate cu politica tarifară aprobata 
de ADI si in conformitate cu prevederile legale aplicabile politicilor tarifare de 
mediu; 

3. să fundamenteze şi să solicite modificarea tarifului aprobat în situaţiile de 
schimbare semnificativă a echilibrului contractual;  

4. să aibă exclusivitatea prestării Serviciului pentru toţi utilizatorii din Aria Delegării 
de pe raza judeţului Prahova, respectiv toţi Operatorii de Salubrizare, pentru 
Deşeurile rezultate care sunt produse în Aria Delegării.  

5. să aplice la facturare tarifele aprobate de ADI;  
6. să solicite recuperarea debitelor în instanţă; 
7. alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislaţia în vigoare.  

 

Art. 7. - Delegatarul are următoarele drepturi: 

Delegatarul are următoare drepturi principale: 

1. să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente Serviciului daca este cazul; 

2. să inspecteze gradul de realizare a investiţiilor, daca este cazul  

3. să monitorizeze modul în care este satisfăcut interesul public prin furnizarea 
Serviciului de către Delegat 

4. să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Delegat,  
5. să aplice penalităţile stabilite prin Regulament în caz de executare cu întârziere sau 

neexecutare a obligaţiilor contractuale de către Delegat, atunci când nu se impune 

rezilierea Contractului; 
6. să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (Regulamentul) pentru 

motive ce ţin de interesul naţional sau local, situaţie în care Delegatul va fi compensat 
în caz de afectare a echilibrului contractual ca urmare a acestor modificări; aceste 
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modificari pot fi numai in limitele stabilite de lege si cu acordul Delegatului pentru 
acele activitati care il privesc. 

7. să aprobe structura şi ajustarea/modificarea tarifelor, la propunerea Delegatului, 
conform prevederilor legale în vigoare,  

8. să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin Contract 
9. alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislaţia în vigoare.  
10. Plata nu se va realiza de catre UAT-urile beneficiare in cazul in care operatorii de 

salubrizare din SMID nu efectueaza plati catre Delegat. 
 

CAPITOLUL VI 

Obligaţiile parţilor 

Art. 8. – Delegatul are următoarele obligaţii: 

1. să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor legale contractuale şi cu 
respectarea Regulamentului, 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 și Delegatarului, informaţiile solicitate şi să 
asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează Serviciul, 
în condiţiile legii;  

5. să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată 
în desfăşurarea activităţilor;  

6. să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării 
Serviciului, prevăzute de legislaţia în vigoare;  

7. să respecte angajamentele asumate prin Contractele de Depozitare;  
8. să presteze Serviciul pentru toate unităţile administrativ-teritoriale din Aria Delegării, 

în acest sens fiind obligat să menţină şi să modifice, dacă este cazul, Contractele de 

Depozitare/prestări servicii existente cu Operatorii de Salubrizare din judeţul Prahova. 
Contractele de depozitare / prestării servicii vor fi încheiate respectând modelul 
anexat. 

9. să înregistreze fiecare autovehicul care transportă deşeuri şi să emită pentru fiecare 
vehicul un bon de cântărire a deșeurilor în trei exemplare, din care unul va fi înmânat 

șoferului care să conţină cel putin următoarele date: natura deşeurilor (tipul), 
provenienţa deşeurilor, numărul de înmatriculare al autovehiculului, datele de 
identificare a Operatorului de Salubrizare care depozitează aceste deşeuri, numele şi 
prenumele conducătorului auto, data şi ora cântăririi, greutatea autovehiculului 
încărcat, greutatea autovehiculului descărcat, masa deşeurilor descărcate, semnătura 
persoanei care efectuează cântărirea şi a delegatului Operatorului de Salubrizare care 

are calitatea de prepus al acestuia;  
10. să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în Regulament;  
11. 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 soluţionării, 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;  

12. să ţină evidenţa gestiunii Deşeurilor şi să raporteze periodic către ADI şi către orice 
alte Autorităţi Competente, după caz, conform reglementărilor în vigoare.  

13.  să constituie şi să alimenteze Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi 
urmărirea acestuia post-închidere conform prevederilor legale şi reglementare 
aplicabile. 

14. dovada constituirii unei garanţii financiare de mediu, asa cum este stipulat in OUG nr. 
2/2021 
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15. de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
16. de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, 

instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

17. este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, siguranța tuturor operațiunilor 
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 

durata contractului. 
18. nu va permite descărcarea deșeurilor dacă foile de parcurs nu conțin ştampila 

operatorului pentru efectuarea transportului respectiv. In situația în care se va 
constata că operatorul, conștient sau inconștient, va aduce spre depozitare deșeuri de 
altă natură decât cele admisibile, Delegatul își rezervă dreptul de a refuza 

depozitarea acestora, iar Operatorul va fi obligat la recolectarea lor cu suportarea 
costurilor legate de această operațiune. În aceste condiții, Delegatul nu se va 
expune niciunei responsabilități asupra naturii deșeurilor transportate şi descărcate în 
incinta rampei, aceste deșeuri fiind colectate de operator. 

 
Art. 9. - Delegatarul are următoarele obligaţii: 

Delegatarul are următoare obligaţii principale: 

a) să răspundă solicitărilor Delegatului de ajustare/modificare a tarifelelor în termen de 

60 de zile de la primirea solicitării; 
b) să verifice periodic: 

1. calitatea Serviciului prestat; 
2. îndeplinirea Indicatorilor de performanţă; 
3. menţinerea echilibrului contractual; 

4. asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Delegat şi Operatorii de 
Salubrizare; 

c) să faciliteze obţinerea de către Delegat a autorizaţiilor pentru lucrări şi investiţii 
aferente Serviciului; 

d) să nu-l tulbure pe Delegat în exerciţiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul 

Contract. 
e) să impună prin contractele de delegare care vor fi atribuite pentru gestiunea 

activităţilor serviciului de salubrizare (colectare, transport, tratare, neutralizare, 
sortare, etc.a deşeurilor), din zonele aferente Depozitului, încheierea în exclusivitate 
a unor contracte de depozitare cu Delegatul. 

 

CAPITOLUL VII 

Tarife / Facturare 

Art. 10.  

(1)– Tariful, valabil pe durata contractului pe care Delegatul are dreptul să îl aplice, la 

care se adaugă TVA, este de: 

 deşeuri menajere şi similare acestora ................lei/tonă 
 deşeurile inerte (pământ, moloz, materiale rezultate din demolări şi reparaţii la 

case) ........ lei/tonă 
(2) Contravaloarea serviciului prestat pe aria Delegarii se factureaza periodic de catre 

Delegat catre Operatorii din SMID, pe baza cantitatilor real gestionate. 

Art. 11.  
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(1) Cuantumul și regimul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifică potrivit 

prevederilor legale în vigoare Ordinul nr.109/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităti specifice 

serviciului de salubrizare a localităților. Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de 

Delegatar. Delelegatarul nu are obligația aprobării modificărilor de tarif care nu sunt 

justificate corespunzător de Delegat  

(2) Modificările şi/sau ajustările de tarif vor fi aprobate de UAT-urile membre ADI. 

(3) Delegatul va adresa cererea sa de modificare şi/sau ajustare a tarifului împreună cu 

fişa de fundamentare a tarifului către ADI. Acesta va inainta propunerea de tarif catre 

UAT-urile membre, urmând ca acestea să răspundă în termen de maxim 60 de zile prin 

emiterea de Hotărâri de Consiliul Local. 

(4) Tariful de depozitare aprobat va fi aplicat tuturor operatorilor de salubritate care 

deservesc localităţile membre ADI din judeţul Prahova. 

(5) Solutionarea oricaror dispute legate de Tarif se va face conform prevederilor 

Articolului 20 („Litigii”) din prezentul contract. Pana la solutionare vor fi aplicate Tarifele 

in vigoare, iar in urma solutionarii disputei noilor tarife, aprobate conform Legii, vor intra 

in vigoare in luna imediat urmatoare. 

Art. 12. – (1) Delegatul va emite facturi către fiecare dintre Operatorii de Salubrizare cu 

care are încheiate Contracte de Depozitare, plătibile conform termenilor respectivelor 

contracte.  

(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui Operator de Salubrizare, 

cantităţile facturate şi tariful aplicat. 

 

CAPITOLUL VIII 

Încetarea Contractului  

Art. 13. - Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei contractului; 
b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Parţi, prin reziliere, conform 
art. 18 de mai jos, cu plata unei despăgubiri în sarcina Părţii în culpă; 
c) în cazul imposibilităţii obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a 
intervenţiei unui eveniment de Forţă Majoră, în condiţiile prevăzute la art. 17 de mai 

jos, fără plata unei despăgubiri; 
d) în cazul falimentului Delegatului; 
e) prin acordul Părţilor, dacă Părţile convin încetarea Contractului înainte de termen, 
prin act adiţional la acesta. 

Delegatul instituie şi recunoaşte Consiliului Judeţean Prahova, in cazul falimentului 

Delegatului, un drept de preemţiune asupra bunurilor detinute. 

CAPITOLUL IX 

Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual şi de prevenire a 

corupţiei 

Art. 14. - (1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului 

contractual/financiar al Contractului. 

(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor financiare legate de execuţia 
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obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui eveniment de forţă majoră, 

astfel cum este descris la art. 17 de mai jos. 

(3) 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.  

(4) In cazul insolventei sau falimentului Delegatului, fondul de garantie constituit 

conform OUG nr. 2/2021 va fi pus la dispozitia ADI pentru asigurarea continuitatii 

operarii Depozitului  

(5) Delegatul va fi obligat sa suporte transportul si depozitarea deseurilor la cel mai 

apropiat depozit ecologic in cazul refuzului deseurilor. 

CAPITOLUL X 

Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între 

parţi 

Art. 15 - (1) Începând cu Data Intrării în Vigoare, Delegatul va fi răspunzător de orice 

încălcare a prevederilor oricărei legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a 

avut loc după Data Intrării în Vigoare.  

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

a Delegatarului, cauzate anterior Datei Intrării în Vigoare şi care au avut ca rezultat o 

încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei dispoziţii legale privind mediul 

înconjurător. 

CAPITOLUL XI 

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

acesteia: 

Art. 16 - (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.  

 

 

CAPITOLUL XII 

Forţa majoră 

Art. 17. 

Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. 

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel 
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care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

Noţiunea de forţă majoră, în sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter 

excepţional, imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte şi pe care nicio Parte, 

exercitând toată diligenţă necesară, nu le poate depăşi cum ar fi cazuri fortuite, blocade 

sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate sau nu, 

blocaje, insurecţii, revolte, inundaţii, erodări locale, tulburări civile, explozii.  

(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. 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 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 sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale 

inamicilor externi, 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 şi motivate predominant politic. 

c) Evenimente nefavorabile de forţă majoră cum ar fi: 

i. refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorităţi Competente de a elibera orice 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 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 Legii); 

iv. orice acte ilegale din partea unor terţi inclusiv poluarea ilegală, în mod intenţionat sau 

accidental.  
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Forţa Majoră nu va include: probleme financiare ale Părţilor, livrarea cu întârziere a 

materialelor sau executare cu întârziere / neexecutarea de către contractanţii acestora a 

obligaţiilor lor contractuale, condiţii meteorologice posibile în condiţiile climatice din Aria 

Delegării, insuficienţa forţei de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu 

se datorează Forţei Majore).  

(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:  

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 corespunzătoare, astfel cum 

este prevăzut 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) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai 

curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare 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, dar nu mai rar de o dată 

la două săptămâni despre derularea evenimentelor.  

(4) 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, pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale neafectate de 

Forţa Majoră 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.   

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puţin 30 (treizeci) 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 şi cu un preaviz de 10 (zece) Zile.  

CAPITOLUL XIII 

Rezilierea Contractului 

Art. 18. – Rezilierea 

18.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului 
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18.1.1. 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. 18.1.2; 

(b) nerespectarea repetată şi nejustificată a indicatorilor de performanţă; 
(c) renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat ;  

(d) Neobtinerea licentei ANRSC in termenul prevazut la art. 4. 
 

18.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract în 

baza clauzei 18.1.1: 

(a) Delegatarul va 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 acestei notificări ("Perioada de 
Remediere").  

(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 18.1.2. 

(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.  

 

18.2. Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului 

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

caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligaţiile sale, 

asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra 

drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, în baza prezentului Contract. 

18.2.2. În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza art. 

18.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la art.18.1.2 

CAPITOLUL XIV 

Răspunderea contractuală 

Art. 19. (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, conform 

Capitolului XV. 
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CAPITOLUL XV 

Litigii 

Art. 20. - 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 XVI 

Alte clauze 

Art. 21. – Modificarea Contractului 

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional semnat de Părţi. 

(2) Orice modificare a legislaţiei va conduce la modificarea de drept a acestuia. 

Art. 22. - Comunicări: 

(1). Orice comunicare din partea Delegatului va fi transmisă către ADI Deseuri Prahova 

(2) Comunicările trebuie să fie transmise în scris. Acestea se pot face şi prin fax sau e-

mail, fiind considerate a fi făcute sub condiţia confirmării de primire, astfel: 

Delegat: 

Delegatar: 

Art. 23. – Diverse 

Prevederile prezentului Contract, se completează în mod corespunzător cu prevederile 

legale şi reglementare aplicabile Serviciului. 

 

Încheiat în 3 exemplare originale, în limba română, astăzi…… 2021, la …., câte unul 

pentru fiecare semnatar. 

 
 

Delegatar,  Delegat, 
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA DE UTILITATI 
PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE PARTENERIATUL 

PENTRU MANAGEMENTUL 
DESEURILOR PRAHOVA, 

  

Președinte,   
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Anexa la Contract 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

 

Pentru depozitarea deşeurilor în Rampa Ecologică Boldeşti-Scăeni 

Nr. ………….. / …………………. 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

S.C. …………………………………………………….., cu sediul în ……………………, Str. 

………… , jud. ……………, tel/fax ……………., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

…………….., cod unic de înregistrare ………………….., cont …………………….., deschis la 

……………….., reprezentată prin …………………………………………………., denumit în continuare 

PRESTATOR, pe de o parte 

 

Şi 

 

………………………, cu sediul în ………………, Str. …………………, nr……….., jud. ………….., tel: 

………………., fax: …………….., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul ……………….., cod 

unic de înregistrare fiscală ………………., cont ……………………………, deschis la 

………………………….., reprezentată prin …………………………………, denumit în continuare 

BENEFICIAR, pe de altă parte, 

s-a încheiat prezentul contract.  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Art. 2.1.  Obiectul contractului constă în depozitarea şi tratarea, conform prevederilor legale în 

vigoare, a deşeurilor menajere, stradale şi industriale asimilabile, nevalorificabile din 

deseurile voluminoase si din constructii si demolari de la populatie, transportate/aduse de 

către beneficiar sau în numele acestuia la Rampa Ecologică Boldeşti-Scăeni. 

Art.2.2. Cantitatea de deşeuri adusă de client la Rampa Ecologică din Boldeşti-Scăeni pentru a fi 

depozitată este de aproximativ ……………tone/lună. 

Art. 2.3.  Colectarea şi transportul deşeurilor la locul de depozitare va cădea exclusiv în sarcina 

Beneficiarului. 

III.  NATURA DEŞEURILOR ADMISIBILE ŞI INTERZISE  
 

Art. 3.1.  În cadrul Rampei Ecologice vor fi admise următoarele tipuri de deşeuri  (cod conform 

HG.856/2002): 

   -  Amestecuri de deseuri rezultate de la constructii si demolari (Cod 17 09 04) 
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   -  Deseuri municipale amestecate (Cod 20 03 01) 

   -  Deseuri municipale fara alta specificatie (Cod 20.03.99- deseuri nevalorificabile  

                            din deseurile voluminoase) 

- Deseuri stradale (Cod 20 03 03) 
   

Art. 3.2.  Este strict interzisă depozitarea următoarelor tipuri de deşeuri : 

 - lichide ; 

 - materiale explozibile, inflamabile, oxidante, corozive; 

 - azbest ; 

 - deşeuri voluminoase sau de uz casnic  ; 

 - substanţe toxice ; 

 - materiale radioactive ; 

 - cadavre de animale mari ; 

 - toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate ; 

 - alte deşeuri interzise prin legislaţia română în vigoare, completată cu normele 

Comunităţii Europene. 

Art. 3.3.  În situația în care se va constata că Beneficiarul, conştient sau inconștient, va aduce şi 

descărca în incinta rampei deșeuri de altă natură decât cele admisibile, acesta va fi 

obligat la preluarea şi scoaterea lor în afara rampei, toate cheltuielile legate de această 

operațiune revenind exclusiv în sarcina sa ; Prestatorul nu este responsabil în niciun caz 

de natura deșeurilor transportate şi descărcate în incinta rampei, fiind vorba de deșeuri 

colectate de Beneficiar. 

Art. 3.4.      Eventualele pagube produse Prestatorului sau altor terțe persoane fizice sau juridice ca   

                  urmare a depozitării deșeurilor de altă natură decât cele admisibile vor fi suportate de   

                  către Beneficiar. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 
 

Art. 4.1.  Contractul intră în vigoare la data de ……………, este valabil ………. ani şi poate fi 

prelungit prin act adiţional. 

Art. 4.2. Prestatorul se obligă să anunțe organele cu atribuții de control în domeniu (Primărie, 

Mediu, APM, etc.) despre respectiva încetare a contractului.  

V. PREŢ  -  MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 

Art. 5.1. Pentru cantitatile lunare mentionate la Art. 2.2, tariful de depozitare a 

deșeurilor livrate de Beneficiar în Rampa Ecologică Boldeşti-Scăeni este de : 

- ……lei/ tonă plus TVA, pentru deseuri municipale amestecate si fara alta specificatie 

la  care se adauga potrivit prevederilor legale in vigoare, taxa de depozitare prevazuta 

la Art. 9, alin.(1), lit.c) din OUG nr. 196/2005, modificata prin Legea nr. 384/2013, de 

80 lei/tona plus TVA. 

- …….. lei/tona plus TVA, pentru deseuri rezultate din constructii si demolari la  care 

se adauga potrivit prevederilor legale in vigoare, taxa de depozitare prevazuta la Art. 

9, alin.(1), lit.c) din OUG nr. 196/2005, modificata prin Legea nr. 384/2013, de 80 

lei/tona plus TVA 
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Art. 5.2.  Prestatorul va emite factura lunară la sfârşitul fiecărei luni către Beneficiar pe baza 

bonurilor de cântărire eliberate pentru fiecare vehicul în parte conform art. 7.4. de mai jos.  

Art. 5.3. Scadenţa la plată a facturilor este de 15 zile de la data emiterea facturii. 

 

VI. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
 

Art. 6.1.  Tariful convenit pentru îndeplinirea contractului poate fi actualizat sau modificat pe durata 

contractului prin acte adiționale scrise, semnate de ambele părți. 

Art. 6.2.  Intenția de modificare a tarifelor se comunică în scris, cu cel puțin 10 zile înainte. 

 Prestatorul va practica tarifele aprobate de ADI Managementul Deseurilor Prahova 

 potrivit prevederilor legale in vigoare.  

 

VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 
 

Art. 7.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa 
tehnică. 

Art. 7.2.  Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 
umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 

Art. 7.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, siguranța tuturor 
operațiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului. 

Art. 7.4.  Prestatorul are obligația să confirme transporturile efectuate de Beneficiar şi cantitățile 

depozitate prin emiterea unei note de cântărire pentru fiecare descărcare în rampă, cu 

semnătura operatorului din partea Prestatorului, respectiv a șoferului sau reprezentantului 

desemnat din partea Beneficiarului. 

Art. 7.5.  Prestatorul are obligația de a emite pentru fiecare vehicul un bon de cântărire a 

deșeurilor în trei exemplare, din care unul va fi înmânat șoferului. Bonurile de cântărire vor 

conține următoarele date : 

  - numărul de înmatriculare al vehiculului ;  

  - numele şi prenumele șoferului ; 

  - data şi ora cântăririi ; 

  - locul de proveniență al deșeurilor ; 

  - greutatea vehiculului cu încărcătură ; 

  - greutatea vehiculului fără încărcătură ; 

  - greutatea deșeurilor descărcate. 

Art. 7.6.  Dacă foile de parcurs nu conțin ştampila Beneficiarului pentru efectuarea transportului 

respectiv, Prestatorul nu va permite descărcarea deșeurilor. 

Art. 7.7.  In situația în care se va constata că Beneficiarul, conștient sau inconștient, va aduce spre 

depozitare deșeuri de altă natură decât cele admisibile, Prestatorul își rezervă dreptul de a 

refuza depozitarea acestora, iar Beneficiarul va fi obligat la recolectarea lor cu suportarea 

costurilor legate de această operațiune. În aceste condiții, Prestatorul nu se va expune 

niciunei responsabilități asupra naturii deșeurilor transportate şi descărcate în incinta 

rampei, aceste deșeuri fiind colectate de Beneficiar. 
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VIII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
 

Art. 8.1.  Orele de funcționare sunt fixate de Prestator, după obținerea în prealabil a unui aviz de la 

ADI Deșeuri Prahova. Acestea sunt afișate la intrarea în rampă. Beneficiarul are obligația 

de a respecta acest orar. 

Art. 8.2.  Beneficiarul are obligația să respecte indicațiile  afișate şi/sau  verbale ale personalului 
administrativ şi de pază al Prestatorului, normele de securitate şi sănătate în muncă cât 

şi semnificația indicatoarelor instalate în incinta rampei ecologice şi altele conform 
prevederilor Legii 319/2006 şi celorlalte reglementări în materie, Beneficiarul fiind direct 
răspunzător de nerespectarea acestora şi asumându-şi orice consecința a nerespectării 
acestei clauze. 

Art. 8.3.    Personalul Beneficiarului are obligația să respecte întocmai toate indicațiile verbale sau 

afișate, locul indicat pentru descărcare şi traseele de circulație marcate, precum şi regulile 

de circulație în interiorul Rampei. 

Art. 8.4.  Prestatorul nu se face vinovat de eventualele accidente cauzate de nerespectarea 

prevederilor din alineatul precedent.  

Art. 8.5.  Beneficiarul are obligația să nu descarce alte tipuri de deșeuri decât cele admise prin 

prezentul contract sau în alt loc decât cel indicat în mod expres de către personalul 

Prestatorului. De asemenea, Beneficiarul are obligația să prezinte lista cu numerele de 

înmatriculare ale vehiculelor care transportă deșeuri la rampă, iar orice modificare se va 

transmite în scris, înaintea efectuării transportului de deșeuri. Beneficiarul va înscrie pe 

foile de parcurs tipul deșeurilor transportate, în caz contrar prestatorul va refuza accesul 

în Rampă a vehiculelor în cauză. 

Art. 8.6.  Beneficiarul se obligă să depoziteze la Rampa Ecologică Boldeşti-Scăeni, în termenii 

prezentului contract, toate cantitățile de deșeuri menajere, stradale şi industriale 

asimilabile, produse de acesta urmare a activității sale sau colectate de la terți. 

Art. 8.7.  Beneficiarul poate desemna un reprezentant care să asiste la operațiunile care se vor 

desfășura, conform prezentului contract. 

Art. 8.8.  Este interzisă cu desăvârșire intrarea în incinta rampei a oricărei persoane care nu va 

face dovada prin act scris că este reprezentant al societății Beneficiarului. Accesul 

personalului Beneficiarului în incinta rampei se va face numai pe baza ecusonului eliberat 

de Prestator Beneficiarului şi va fi folosit ori de câte ori un vehicul solicită intrarea în 

rampă. 

Art. 8.9.  Beneficiarul are obligația să achite contravaloarea prestației conform prevederilor clauzei 

capitolului V din contract. 

Art. 8.10.  Beneficiarul are obligația să asigure mijloace de transport deșeuri autorizate şi acoperite 

cu plasă sau prelată în timpul transportului. În lipsa acestora accesul va fi interzis în 

incinta Rampei Ecologice Boldeşti-Scăeni. 

 

IX. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
 

Art. 9.1.  O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți contractante, de a 

face cunoscute conținutul contractului, informațiile şi documentele la care are acces în 
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perioada de derulare a contractului, pe întreaga durată a acestuia, precum şi pentru o 

perioadă de 2 (doi) ani după încetarea lui, din orice motive.  

Art. 9.2.  Accesul reprezentanților părților contractante în incinta partenerului de contract se va face 

cu un scop declarat şi după o înștiințare prealabilă. 

Art. 9.3.  O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații 

referitoare la contract dacă: 

- informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 
cealaltă parte contractantă, sau  

- informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți 
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau  

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
 

X. CESIUNEA CONTRACTULUI 
 

Art. 10.1.  Prestatorul nu are dreptul de a transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al Beneficiarului. 

Art. 10.2.  Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind obligațiile asumate 

prin contract. 

Art. 10.3.  Prestatorul poate cesiona creantele din prezentul contract in favoarea creditorilor sai, 

instiintand despre aceasta, in scris, Beneficiarul. 

XI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  
 

Art. 11.1.  În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, partea 

în culpă datorează celeilalte părți daune interese până la acoperirea integrală a 

prejudiciului cauzat.   

Art. 11.2.  Pentru întârzieri la plată peste data scadentei prevăzute la cap. V. se vor aplica penalități 

în valoare de 0,1% pe zi întârziere, calculate la  valoarea obligației respective începând 

cu data scadenţei, pentru primele 30 zile de întârziere.  

Art. 11.3. Pentru întârzieri la plata facturilor mai mari de 30 zile de la data scadenţei se calculează 

penalități de 0,3% pe zi. 

Art. 11.4    În cazul în care se ajunge la una din situațiile stipulate la Art.11.1., Art.11.2. sau Art.11.3., 

Prestatorul poate sista prestarea serviciului de depozitare în urma unei notificări trimise 

Beneficiarului fără ca această sistare să exonereze obligațiile de plată ale acestuia. 

Art. 11.5.  Valoarea penalităților poate depăși valoarea sumei datorate. 

 

XII. FORŢA MAJORĂ 
 

Art. 12.1.  Prin forța majoră se va înțelege împrejurarea imprevizibilă şi de neînlăturat (inclusiv, cu 

titlu de exemplu, dar nu în mod obligatoriu limitat la, război, cutremur, inundații, etc.) care 

face imposibilă executarea obligațiilor contractuale asumate de către oricare parte şi care 

exonerează de orice răspundere partea care invocă prezenta clauză referitoare la Forța 

Majoră, cu condiția ca aceasta să fie complet lipsită de culpă.  

Art. 12.2.  Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
contract pe toată perioada în care aceasta acționează, cu condiția notificării celeilalte 
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părți în termen de 5 zile de la producerea evenimentului şi a prezentării în termen de 10 
zile a actelor doveditoare emise de o autoritate competentă. 

Art. 12.3.  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile părților ce li se cuveneau până la apariția forței majore. 

Art. 12.4.  Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 

contractului, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

XIII. REZILIEREA / ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

Art. 13.1.  Prezentul contract încetează de plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenția  

instanțelor judecătorești în următoarele cazuri : 

- nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți, pe baza 

unei notificări trimise de partea afectată de astfel de încălcare părții aflate în culpă; 

partea afectată de o astfel de încălcare va avea dreptul, la alegerea sa, să acorde 

părții culpabile un termen de graţie, expirarea acestuia fără remedierea obligației 

încălcate ducând la rezilierea de plin drept şi de îndată a contractului,  

- întârzierea la plata obligațiilor cu mai mult de 90 de zile calendaristice de la data  

scadenţei, pe baza unei notificări scrise trimise de Prestator;  

- în cazul falimentului ; 

  - în condițiile clauzei 6.2. 

Art. 13.2.   Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor de plată a 

prestaţiilor efectuate de Prestator în baza prezentului Contract până la data rezilierii, deja 

scadente între Părţile Contractante. 

Art. 13.3.  Contractul poate înceta înainte de termen cu acordul ambelor părți contractante cu un 

preaviz de 30 zile calendaristice. 

 

XIV. COMUNICĂRI 
 

Art. 14.1.  Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea contractului trebuie să fie transmisă 
în scris iar documentul va fi înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 

Art. 14.2.  Comunicările între părți se pot face şi prin curier, telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu 
condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

XV. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
 

Art. 15.1.   Contractul va fi interpretat conform legislației din Romania. 

 

XVI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  
 

Art. 16.1.  Beneficiarul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînțelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 

Art. 16.2.  În cazul nesoluționării litigiului pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor 

judecătorești competente. 
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XVII. PREVEDERI FINALE 
 

Art.17.1.  Părțile contractante au obligația de a numi şi de a-şi comunica reciproc, în cel mai scurt 
timp de la semnarea contractului, numele persoanelor responsabile de contract, pentru a 
facilita buna derulare şi rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse de derularea 
contractului. 

Art. 17.2.  Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părți contractante, inclusiv a 

numărului de cont, va fi adusă la cunoștință celeilalte părți în termen de maxim 24 ore. 

Art. 17.3.  În cazul defecțiunii cântarului electronic, greutatea luată în calcul pentru facturare va fi 

media ultimelor 5 cântăriri similare tipului de vehicul. 

Art. 17.4.  Prezentul Contract poate fi modificat şi/sau completat, cu acordul Părţilor, numai prin acte 
adiţionale scrise. 

Art. 17.5.  Prezentul Contract reprezintă întreaga înţelegere şi voinţă a Părţilor în ceea ce priveşte 
obiectul acestui Contract şi va înlocui orice înţelegere anterioară, orice alte promisiuni, 
reprezentări, garanţii sau alte declaraţii, scrise sau verbale, făcute de/sau în interesul 
uneia dintre Părți, de orice natură ar fi acestea, sau conţinute în orice document scris 
remis de una dintre Părți celeilalte. 

Art. 17.4.  Prezentul contract a fost redactat şi semnat de părți în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte, ambele având valoare de original.   

 

 

 

 

   

PRESTATOR,                  

                                          

 

 

 

      

 

 

 

   BENEFICIAR, 

                                                                                         

 


