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HOTARAREA NR.109  
din data de 30  aprilie 2020

-  privind modificarea şi completarea Anexei la HCL 227/2015 în sensul aprobării modelului 
Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenţi economici în Municipiul Făgăraş

CONSILIUL LOCAL A L  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţa ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.30050/06.04.2020 şi 
raportul Serviciului de utilităţi publice nr.30050/1/06.04.2020 se supune spre analiză ,verificare şi 
aprobare modificarea şi completarea Anexei la HCL 227/2015 privind aprobarea modelului Contractului 
de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenţi economici în Municipiul Făgăraş,

Având în vedere adresa nr. 1183/23.03.2020 înaitată de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş 
înregistrată la municipiul Făgăraş sub nr 30050/24.03.2020 prin care se solicita aprobarea 
modificărilor aduse asupra modelului cadru de contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru 
agenţi economici în Municipiul Făgăraş, precum şi Hotărârea Adunării Generale ordinare a Acţionarilor 
SC Salco Serv SA nr. 7/19.11.2019,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de 
agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii 
externe şi integrare europeană,

Ţinând seama de prevederile art. 8 alin.3 lit.i), art. 23 alin.2 , art. 36 alin. 2 lit.a), e), art. 41 alin.2 
şi alin. 5, art. 42 alin. 1, alin.2, alin.4, art.43 alin.2, art.51 alin.3 din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, modificată şi completată ,coroborate cu prevederile art. 13 alin.3 , art. 20 
alin.i, art. 24 alin.i lit.b), alin.2, alin. 3, alin. 6, art. 26 alin.i lit. a) din Legea 101/2006 privind serviciul 
de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată,precum şi de Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind 
aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor,

în conformitate cu prevederile HCL 227/18.12.2015 privind aprobarea modelului contractului de 
prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Făgăraş şi HCL nr. 179/22.12.2016 privind 
modificarea şi completarea HCL 227/18.12.2015 pentru aprobarea modelului contractului prestare a 
serviciului de salubrizare în Municipiul Făgăraş, ale HCL nr. 296/28.11.2019 privind modificarea şi 
completarea HCL nr.5/2019 şi HCL nr.4/2019 prin stabilirea cuantumului taxei special de salubritate 
pentru persoanele fizice şi a tarifelor pentru anul 2020,

Luând în considerare art. 129, alin. 2, lit.a) şi lit. d ) , alin. 3 lit. d), alin. 7 lit n) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la HCL 227/2015 în sensul aprobării 
modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenţi economici în Municipiul 
Făgăraş, conform Anexei nr.i care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin S.C. Salco Serv S.A. Făgăraş.
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Art. 3. - Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţă publică , respectiv se comunică Primarului 
Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică Instituţiei Prefectului 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Hotărârea s-a adoptat cu 15  voturi pentru, 1 abţinere, ..771 împotrivă 
Consilieri in funcţie - 17 
Consilieri prezenţi - 16

Prezenta hotărâre se comunică:
tex. Dosar şedinţă
lex. Colecţie
tex. Prefectură
lex. Primar
tex. Secretar general
lex. S.C. Salco Serv S.A. Făgăraş
1 ex. Serviciului Utilităţi Publice Făgăraş
1 ex.Direcţia Buget-Finanţe
lex. Afişare

Cod F -50
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SC. -SALCO SERV S.A. -  FĂGĂRAŞ -50520G, STR. NEGGIU, NR. 147, JOB. BRAŞOV, 
C.U.Î. R14891753, NR. ordine în R.C. J08/1234/2002,

TEL/FAX 0268/213255, CAP. SOC. 405.885 LEI

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii SC. Salco Serv SA, Făgăraş reunită în 

şedinţa din data de 19.11.2019,

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi şi a propunerilor 

consemnate în procesul verbal de şedinţă din data de 19.11.2019 adoptă următoarea

HOŢĂRÂRE

Art 1. Se aprobă procedura de contractare, respectiv formatul cadru al contractului utilizat de 

societate pentru prestarea serviciului de colectare deşeuri municipale pentru agenţi economici 

şi instituţii de pe raza Municipiului Făgăraş.

Ârt.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Florin Bica.

Ârt.3 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerţului se numeşte Preşedintele 

Consiliului de Administraţie, Bogdan Nicolae Dumitru.
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CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate  în scrisa  in Reg istru l de evidenta al p re lucră rilo r de date cu ca racte r personal cu no tifica rea  nr. 3355S

CONTRACT
PRESTĂRI SERVICII PUBLICE DE SALUBRIZARE PENTRU 

AGENŢI ECONOMICI 
Nr. d in ____  _____

Capitolul I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Art. 1 PRESTATORUL (OPERATORUL)
SC SALCO SERV S.A., cu sediul în localitatea Făgăraş, str. Negoiu, nr. 147, judeţul Braşov, înmatriculată la

Registrul Comerţului cu nr.................................., cod unic de înregistrare .............................. , cont

bancar...................................................................... deschis la ..........................................................  , titulară a Licenţei

nr......................................... din.................. , emisă de .............................................. , reprezentată legal

de.............................................................. , având funcţia de ...............................  şi

de .................................................................., având funcţia de......................................................., în calitate de

OPERATOR, pe de o parte si,

Art. 2 BENEFICARUL (UTILIZATORUL)
(SOCIETATEA COMERCIALĂ/

localitatea.......................................... str.............................

nr............  bl.............., sc..............  judeţul/sectorul ..
nr. ................................. codul fiscal ___
înregistrare...................................................................... ,
nr. ......................................
la ........................................................ reprezentată de
d e ...........................identificat cu CI seria..........nr..........
data d e .................................... de către.............................
parte,

instituţia)
.cu sediul în

înmatriculată la registrul comerţului cu
...............................  codul unic de
cod CAEN........................................... contul
................................................................................,deschis
.......................................................... , având calitatea
....CNP.............................................................eliberată la

.în calitate de UTILIZATOR, pe de altă

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii publice de salubrizare cu respectarea următoarelor 
clauze:
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CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate înscrisa in R eg istru l de evidenta al p re lu cră rilo r de date cu ca rac te r personal cu n o tificarea  nr. 3355B

Art. 3. în baza legii nr. 5L2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Legii 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, se convine încheierea prezentul contract de prestare a serviciilor de salubritate privind 
colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia reziduurilor toxice, periculoase sau a celor cu 
regim special, între PRESTATOR şi BENEFICIAR, indiferent de forma de proprietate "au j. de a acestora şi cu 
respectarea normativelor şi standardelor în vigoare.
Art. 4. Contractul se încheie pentru perioada nedeterminată/ determinată....................................................

Art. 5. Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea următoarei activităţi din cadrul serviciului public de 
salubrizare:

A. Asigurarea de către PRESTATOR a colectării separate, a transportului separat şi depozitarea 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori

B. Asigurarea de către Prestator a colectării, transportului şi depozitării deşeurilor de 
echipamente electrice, electronice (DEEE), la cererea beneficiarului, CU TITLU GRATUIT 

Art. 6 PRESTATORUL poate asigura, contra cost, în baza unor solicitări exprese şi următoarele activităţi:
A. Asigurarea de către PRESTATOR a colectării separate, a transportului separat şi depozitarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori

A .l. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase, la cererea expresă a 
beneficiarului
A.2. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi 
desfiinţări, la cererea expresă a beneficiarului
A.3. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor verzi la cererea expresă a beneficiarului

Art.7. Colectarea deşeurilor municipale se face în conformitate cu cerinţele stabilite de Autorităţile Administraţiei 
Publice Locale şi ANRSC prin Regulamentul serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Făgăraş.

Capitolul II. DOMENIUL DE APLICARE ŞI 
DURATA CONTRACTULUI

Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Colectarea separată, transportul şi depozitarea deşeurilor reziduale şi 
biodegradabile.
1.2. Colectarea, transportul, stocarea temporară şi sortarea deşeurilor de ambalaje 
(hârtie şi carton, platic, sticlă, metal) din deşeurile municipale -  CU TITLU GRATUIT.

Capitolul IV. COLECTAREA DEŞEURILOR, 
MĂSURAREA (RITMICITATEA) PRESTAŢIILOR
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Art. 8.‘CoIectarea deşeurilor se va face astfel :
Pct.l Deşeurile fracţie umedă (reziduale şi biodegradabile) vor fi colectate cu o frecvenţă de

........................pe săptămână/ lună şi la solicitarea Utilizatorului. Utilizatorul poate solicita ridicarea
deşeurilor în scris, pe adresa de email: officeffisalcoserv.ro, telefonic, prin secretariat, la numărul de 
telefon 0268-213255 sau la biroul de relaţii cu clienţii în intervalul orar 9:00 -  16:00 de luni până vineri, 
ziua colectării urmând a fi stabilită de comun acord. Comenzile suplimentare neînregistrate prin una din 
modalităţile expuse nu se vor efectua.

Pct.2 Deşeurile fracţie uscată (hârtie, carton, plastic, sticlă, metale, etc.) vor fi colectate cu o
frecvenţă de ......................săptămână/lună ............................... (zilele săptămânii) sau în urma solicitării
Utilizatorului, ziua colectării urmând a fi stabilită de comun acord.

Art.9 Colectarea şi transportul deşeurilor se face de la adresa/adresele 
______________________________________________________________ BENEFICARULU1, conform unui grafic
stabilit, prevăzute în anexa 1.
Art.10 Beneficiarul se obligă să ia măsurile necesare ca deşeurile reciclabile să fie precolectate separat şi să fie 
curate, în caz contrar acestea se vor cataloga deşeuri menajere reziduale, iar colectarea şi transportul acestora vor fi 
facturate în baza tarifelor aprobate prin HCL pentru rezidual şi biodegradabil.
A rt.ll Contravaloarea prestaţiilor lunare se stabileşte pentru o cantitate iniţială/minimă, conform cod CAEN, de
.............................mc, cu respectarea prevederilor Anexei 5 la Actul adiţional nr. 3 din 12.08.2019 al Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Făgăraş, prin încredinţare directă, nr. 5035 din 
05.03.2008, încheiat în baza HCL nr. 178/30.10.2007, HCL nr. 4/30.01.2019, HCL nr. 5/30.01.2019 şi HCL nr. 
208/2019.
Art.12 Cantităţile colectate şi transportate vor fi stabilite prin bonuri de transport, confirmate de beneficiar, al căror 
total se va regăsi în formularele de încărcare-descărcare deşeuri pe care Prestatorul le pune la dispoziţia 
Beneficiarului la momentul facturării.

Capitolul V. FACTURARE , TARIFE ŞI 
MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 13 Factura se emhe lunar în baza bonurilor de transport, confirmate de beneficiar, cantitatea iniţială/minim 
facturată fiind cea din prezentul contract.
Art. 14 Prestatorul va practica tarifele aprobate de Autorităţile Administraţiei Publice Locale, potrivit prevederile 
legale în vigoare.
Art.15 Stabilirea, ajustarea ori modificarea tariielor se va face potrivit prevederilor legale.
Art. 16 Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă Utilizatorului prin mass-media.
Art.17 Tarifele practicate la încheierea contractului sunt cele prevăzute în Hotărârea de Consiliu Local Făgăraş nr. 5 
din data de 30 ianuarie 2019. Tarifele se aprobă anual prin Hotărâre de Consiliu Local.
Art. 18 Tarifele pentru activitatea de colectare separată, transport separat şi depozitare a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat şi a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori sunt prevăzute în Anexa 2 la prezentul 
contract.
Art. 19 Tarifele (preţurile) de vânzare-cumpărare şi/sau închiriere recipienţi se regăsesc în anexa 3.
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Art. 20 Beneficiarul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de Cc.re a beneficiat în 
termenul de scadenţă. Data emiterii şi data scadenţei se înscriu pe factură.

1. Beneficiarul va achita contravaloarea facturii în maxim 30 (treizeci) zile, prin următoarele modalităţi:

o în numerar la caseria Prestatorului situată în: Făgăraş, str. Teiului, nr. 22
© Prin virament bancar în contul Prestatorului RO.................
................................................. . deschis la Banca....................................... sau cont

deschis la Banca.............................................
© Prin agenţii încasatori ai Prestatorului;
© Cu filă CEC ;
© Prin internet banking

2. în funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată după caz, la una din următoarele 
date :

S  Data certificării plăţii de către unitatea bancară a Utilizatorului pentru ordinele de plată ; 
S  Data certificată de Prestator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale ;
•f  Data înscrisă pe chitanţa emisă de către Prestator.

3. în cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate 
facturile în ordine cronologică ce sting debitul în contabilitatea Prestatorului.

4. Neachitarea facturii în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de 
întârziere, după cum urmează :

>■ Penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
Penalităţile se datorează începând din prima zi după data scadenţei, pentru fiecare zi de 
întârziere până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

>  Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
Prestatorului.

5. Sumele datorate ca penalizări sunt înscrise de către PRESTATOR în următoarea factură emisă către 
BENEFICIAR.

6. Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate în termen 90 de zile de la data primirii 
facturii, PRESTATORUL poate înceta executarea contractului cu un preaviz de 10 (zece) zile şi va 
comunica această situaţie Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, solicitând concomitent 
recuperarea debitelor în instanţă. Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maxim 3 (trei) 
zile de la data achitării integrale a sumelor restante.

7. faciur -misă lunar de Preş' nor, r< te fi iran.-, ni.- A ic p r i . postă/ agent sau prii >?;.:. electr* ilicit 
şi este titlu executoriu, conform Legii nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.
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a) Să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate corespunzător tarifelor 
aprobate de autorităţile publice locale, determinate în conformitate cu normele 
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C;

b) Să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea publică locală;
c) Să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a 

obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen ;
d) Să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a 

deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza 
normelor legale, prin acte adiţionale

e) Să solicite recuperarea debitelor în instanţă ;
f) Să urmeze procedurile de executare pentru recuperarea debitelor.

B. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

1. să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;
2. să asigure prestarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor, conform prevederilor contractuale şi 

cu respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Municipiului Făgăraş, a prescripţiilor, 
normelor şi normativelor tehnice în vigoare;

3. să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile administraţiei publice locale;
4. să respecte indicatorii de perfonnanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în 

Regulamentul serviciului public de salubrizare al Municipiului Făgăraş, specifici tipului de activitate 
prestată;

5. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea• 1 * />1 ' ‘ /
rezolvării acestora în termenul de 30 (treizeci) de zile.

6. să colecteze întreaga cantitate de deşeuri solide menajere şi asimilate acestora folosind autovehicule 
special echipate pentru colectarea şi transportul acestui flux de deşeu;

7. după confirmarea ic către beneficiar, a cantităţii care trebuie picJaiâ spre eliminare sa:* valoiificaro 
conform bonului de transport, prestatorul are obligaţia să colecteze întreaga cantitate de deşeuri solide 
^eneiate de beneficiar;

8. personalul care efectuează colectarea trebuie să manevreze cu grijă recipienţii de precolectare, în vederea 
evitării degradării acestora, producerii prafului, zgomotului sau a răspândirii deşeurilor în afara 
autovehiculului;

9. să asigure colectarea şi transportul cantităţilor de deşeuri care fac obiectul prezentului contract, în 
condiţii de calitate;

Capitolul VI. DPRETURILE ŞI OBLIGAŢIILE 
PĂRŢILOR CONTRACTANTE

I. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Art.21.

A. DREPTURILE PRESTATORULUI

Art.22.
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10. să asigure operaţiunea de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii 
oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut sau 
răspândirea de deşeuri;

11. să respecte frecvenţa de colectare a deşeurilor, conform contractului;
12. să asigure Beneficiarului consultanţă privind organizarea spaţiului de amplasare a recipienţilor prevăzuţi 

pentru precolectare;
13. să pună la dispoziţia Beneficiarului, contra cost (vânzare/închiriere) recipienţi sau alte mijloace pentru 

precolectarea deşeurilor reziduale şi în mod gratuit cu recipienţi pentru precolectarea deşeurilor 
reciclabile, adaptaţi pentru tipurile şi cantităţile solicitate;

14. să nu deterioreze bunurile Beneficiarului pe parcursul efectuării prestaţiei;
15. să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii cu care a încheiat contract;
16. să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite 

prin lege;
17. să anunţe Beneficiarul cu minimum 3 zile înainte, despre eventualele dereglări în ceea ce priveşte 

graficul de colectare a deşeurilor;
18. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Art.23

A. DREPTURILE BENEFICIARULUI
a) să i se presteze serviciul de salubritate conform clauzelor din prezentul contract;
b) să fie informat despre modul de funcţionare al serviciului public de salubrizare, despre deciziile 

luate în legătură cu activităţile serviciului public de salubrizare, de către Autorităţile 
Administraţiei Publice Locale, ANRSC sau de PRESTATOR după caz ;

c) să sesiseze Prestatorul sau Autorităţile Administraţiei Publice Locale despre orice deficienţe 
constatate în sfera activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi să facă propuneri 
vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterii calităţii serviciului ;

d) să primească răspuns în maxim 30 (treizeci) de zile la sesizările sau reclamaţiile adresate 
Prestatorului cu privire la neîndeplinirea unor prevederi contractuale ;

e) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale .
f) observaţii...................................................................................................................................................

6

mailto:office@saicoserv.ro


Member of v. ! -;Q Pedo* 3 +ionS.C. SALCO SERV S.A.
Str Negoiu NrT47 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002. . .
C.U.I. R014891753 
Tel/fax - 0268.213.255 
Email: ofi'ice@sa!coscrv.ro

B.C.R.: £056 Rf JCB 0055 00*0 - >f2 « '10 
Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 008012021 62536 XX 
8.R.D.: R02E BROE 080SV 05192 750 600 
RAIFFEISEN B ••.k: RG31 RZ.bR 0 '..00 6C . . 39. 3: 3 
>3*. cafti a..; ..sea: RC 11 BRMAvS 1000 TCC2 .00 
8 ! :c i CST: R045 BFCS 0520 95" ' , 1 f ON 0 .
Trezoreria FAGARAS: R028 TREZ 1325 069 XXX 000 345

l R
■ ■<* l 

■ . ;

CERTIFIED M .NAGEMtNT SYSTEM

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate in scrisa  in R eg istru l de evidenta al p re lucră rilo r de date cu ca racte r personal cu notificarea nr. 33559

Art.24.
B. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

1) să încheie contract pentru prestarea activităţilor din cadrul serviciului public de salubrizare cu un Operator 
licenţiat şi autorizat să presteze astfel de activităţi în unitatea administrativ teritorială în care se află ;

2) să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;
3) să achite în termenele stabilite, contravaloarea facturii pentru activităţile de salubrizare prestate de 

Prestator;
4) să achite valoarea penalităţilor calculate pentru nerespectarea termenului scadent de plată a facturilor;
5) să accepte modificările de tarif (tarif aprobat potrivit reglementărilor în vigoare) comunicat de Prestator în 

conformitate cu prevederile prezentului contract;
6) să comunice în scris Prestatorului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, orice modificare a elementelor 

care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea;
7) să confirme cantităţile colectate şi transportate suplimentar. Acestea vor fi stabilite prin bonurile de 

transport la momentul efectuării serviciului. Ele vor fi semnate de reprezentanţii Utilizatorului şi se vor 
regăsi în formularul de încărcare -  descăracre predat odată cu factura.

8) să nu modifice amplasarea recipienţilor destinaţi precolectării deşeurilor de la adresa specificată în 
contract;

9) să asigure accesul autovehiculelor de salubrizare de la căile publice până la punctul de colectare, 
înlăturând gheţa, zăpada, poleiul sau alte obstacole ;

10) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeuilor la punctele de colectare;
11) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipienţii dc precolectare ;
12) să execute operaţiunea de precolectare, în confonnitate cu sistemul de colectare convenit prin prezentul 

contract;
13) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din activităţile pe care le desfăşoară, 

precum şi depozitarea acestora în recipieţii asiguraţi de Prestator ;
14) să asigure operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii 

oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut sau 
răspândirea de deşeuri ;

15) să păstreze în condiţii bune recipienţii de precolectare, iar în cazul celor închiriaţi de la Prestator sau cu 
care a fost dotat în mod gratuit, în cazul în care au fost deterioraţi, furaţi sau pierduţi, să achite 
Prestatorului contravaloarea acestora, a reparaţiilor efectuate sau să îi înlocuiască;

15) să predea Prestatorului, în caz de reziliere a contractului, recipienţii cu care a fost dotat gratuit sau prin 
închiriere sau să achite Prestatorului contravaloarea acestora ;

17) să nu introducă în recipientele de precolectare a deşeurilor reziduale, deşeuri din categoria celor cu regim 
special (periculoase, toxice sau explozive), animaliere, voluminoase, provenite din construcţii, din 
toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori care provin din procese tehnologice care 
fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar-veterinare sau de autorităţile de mediu;

7
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în aceste cazuri va anunţa imediat operatorul serviciului de salubrizare, care va izola deşeurile periculoase 
de cele menajere şi nu va mai ridica recipienţii respectivi până la înlăturarea pericolului.

18) să nu depoziteze şi să nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor 
de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei ;

19) să nu acorde angajaţilor Prestatorului stimulente pentru îndeplinirea clauzelor contractuale.
20) Procurarea recipienţilor la capacitatea conformă cu media cantităţilor de deşeuri generate.

Capitolul VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 25. Pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund 
conform prevederilor Codului civil. Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în vigoare.
Art.26. Partea care va suferi un prejudiciu ce poate fi demonstrat cu mijloace legale de probă, datorat neexecutării 
totale sau parţiale a contractului, poate solicita şi daune- interese sub forma daunelor moratorii ori compensatorii. 
Art. 27.Dacă din motive obiective Prestatorul nu poate ajunge la timp la adresa Beneficiarului pentru prestarea 
serviciului sau Beneficiarul nu poate să pună la dispoziţia Prestatorului deşeurile pentru efectuarea serviciului, 
aceştia au obligaţia reciprocă de a stabili de comun acord o altă dată sau/şi oră pentru colectarea deşeurilor, 
notificându-şi aceste aspecte prin secretariat la telefon sau email, informaţii înscrise în preambulul contractului.
Art. 28. Refuzul total sau parţial al Beneficiarului de a plăti o factură emisă de operator va fî comunicat acestuia în 
scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii, cu includerea motivelor de neplată, în caz contrar se consideră 
admisă la plată.

Capitolul VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 29. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
a) prin acordul scris al părţilor, cu condiţia achitării integrale a datoriilor până la data încetării efective a 
contractului;
b) prin denunţarea unilaterală de către Beneficiar, cu un preaviz de 30 de zile, fără taxe suplimentare, cu 
condiţia achitării integrale a datoriilor până ia data încetării efective a contractului;
c) prin denunţarea unilaterală de către Prestator, cu un preaviz de 30 de zile dacă Beneficiarul nu-şi respectă 
obligaţiile contractuale de plată;
d) prin reziliere;
e) în cazul deschiderii procedurii insolvenţei Prestatorului rezultată din sentinţă definitivă şi irevocabilă.

Capitolul IX. FORŢA MAJORĂ
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Art. 30 Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 
necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea 
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
Art. 31 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 ( cinci) zile celeilalte părţi, 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor lui.
Art.32 Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune- 
interese.

Capitolul X. LITIGII

Art. 33 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
Art. 34 In cazul în care părţile nu ajung la soluţionarea eventualelor disensiuni pe cale amiabilă, acestea se vor 
soluţiona de instanţa judecătorească competentă.

Capitolul XI. ALTE CLAUZE

Vrt. 35. Părţile convin ca înştiinţările, cererile, sesizările şi notificările să se realizeze în următoarele m oduri:
a) înştiinţările de la Prestator privind modificările de tarif, facturi, documente de plată şi orice 
comunicări oficiale se vor transmite la următoarele adrese :
Adresă poştală:

Adresă e-mail :

b) înştiinţările, cererile, sesizările şi notificările privind calitatea prestaţiei se vor înregistra'fransmite 
la adresa SC SALCO SERV SA, str. Negoiu, nr. 147, loc. Făgăraş, jud. Braşov sau prin e-mail: 
office@salcoserv.ro

Art. 36. Constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii obligaţiei de a colecta selectiv deşeurile se face de către 
reprezentanţi autorizaţi ai Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, la solicitarea părţi interesate şi în prezenţa 
unui reprezentat al Prestatorului.
Art. 37. Părţile convin ca prezentul contract şi actele emise în executarea lui, să reprezinte titlu executoriu pentru 
încasarea sumelor restante şi pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a oricăror alte obligaţii contractuale, 
urinând a se proceda la punerea în executare silită a dispoziţiilor conţinute în cuprinsul său, fără hotărâre 
judecătorească, fără somaţie sau altă formalitate şi fără acordarea vreunui termen de graţie.

Capitolul XII. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ

Art. 38. Prezentul contract are la bază următoarele acte normative de referinţă:
a) Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificările si copletările
ulterioare;
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Grafic de colectare deşeuri

Anexa 1
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Anexa 2

Tarife de colectare separată, transport separat şi depozitare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din
industrie şi instituţii

Nr.
Crt.

Activitatea prestată Tarife lei/mc cu TVA inclus

1. Colectare separata şi transport a deşeurilor reziduale şi biodegradabile 160
2. Ridicarea, transportul, depozitarea deşeurilor voluminoase 74,49
3. Ridicarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 

construcţii şi demolări
96,70

5. Ridicarea, transportul şi depozitarea deşeurilor vegetale 96,70

2.Tarife de colectare, transport, stocare temporară şi sortare a deşeurilor de ambalaje (hârtie şi carton, platic, sticlă, metal) din deşeurile municipale

Nr.
Crt.

Activitatea prestată Tarife lei/mc cu TVA inclus

1. Colectare, transport, stocare temporară şi sortare a deşeurilor de ambalaje 
(hârtie şi carton, platic, sticlă, metal) din deşeurile municipale

0

3.Tarife de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor de echipamente electrice, electronice (DEEE), baterii şi acumulatori

Nr.
Crt.

Activitatea prestată Tarife lei/mc cu TVA inclus
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1. Ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor de echipamente electrice, 0
electronice (DEEE), baterii şi acumulatori

❖  Tarifele se aprobă anual prin H otărâre de Consiliu Local

S.C. SALCO SERV S.A. BENEFICIAR
DIRECTOR S.C._____________

CONTABIL ŞEF

SPECIALIST ŞTIINŢE 
JURIDICE

Tarifele (Preţurile) de închiriere şi/sau vânzare-cumpărare recipient!

Anexa 3

Nr.crt Tip echipament T arif închiriere T arif vânzare

lei/buc/Iună cu TVA inclus 3ei/buc cu TVA inclus
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S.C. SALCO SERV S.A.
Str Negoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 
C.U.I. R014891753 
T e l / f a x - 0268.213.255 
Email: office@salcoserv.ro

B.C.R.: R05Q KNOB 0055 COCO -.052 O J10 
Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 0080 12021 02630 XX 
B.R.D.: R028 BRDE OBOSV 05132 750 800 
RAIFFEISEN Bank: R061 RZBR 00000 6000 7393 993 
Banca Românea ca: RO 11 BRMA 0909 1000 5562 0763 
BANCPGST: R04ă CPOS 0820 95789 41 RON 01 
Trezoreria FAGARAS: R028 TREZ 1325 069 XXX 000 345

Mombor of CISQ Federation

t R I  R

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Societate înscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

1. Europubelă 120 1

2. Europubelă 240 1

3. Eurocontainer de 1,1 mc

4. Container 4 mc

5. Container 6 mc

6. Container 8 mc

S.C. SALCO SERV S.A. 
DIRECTOR

BENEFICIAR 
S.C. _____________

CONTABIL ŞEF

SPECIALIST ŞTIINŢE 
JURIDICE

16

mailto:office@salcoserv.ro


I

f

I
i

. - ;• ‘ . *L-\ V '
. r.

.1 3 .

£  — — r

' • ? ; • • .
. C j  O : 38  21-3 o : . r -rag; - •. o

H O T Ă R Â R E A  n r . 2 2 7

din data de 18.12=2015

.privind aprobarea modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Făgăraş

C O N S IL IU L  LO C A L AL M UN ICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul Biroului Horticol nr. 34824 din data 10 .12.2015 prin care se propune 
i aprobarea modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Făgăraş şi nota de 
|  constatare a ANRSC nr.3164 1 din I2.l 1.2015,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 
j Ţi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, ul Comisiei de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelorI istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 
al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi 

j integrare europeană.
Având în vedere:

j  - prevederile Legii nr.5l/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
f completurile ulterioare,
: - prevederile Legii nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităţii lor nr. 101/2006,
- HCL. nr. 178/30.10.2007 privind regulamentul de organizare şi funcţionare aserviciilor publice de 

| salubrizare în Municipiul Făgăraş.
- HCL nr. 27/23.02.2009 privind stabilirea unor norme pentru activităţii le de gospodărie, întreţinere şi 

r. curăţenie, colectare, transport şi depozitarea deşeurilor, a activităţilor comerciale precum şi măsuri de 
protecţia mediului în Municipiul Făgăraş.

Ţinînd seama de prevederile art. 36, alin. (4) lit. c) din Legea 2 15/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată,

în temeiul art.45 alin.2 şi al art.115 lit.b) alin. I din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, modificată şi completată,

H O TĂ RĂŞTE:

A rt.l .  Se aprobă modelul Contractului de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul 
( făgăraş,anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
î  Municipiului Făgăraş, prin Biroul Horticol, Serviciul Public Comunitar de Poliţia Locală şi S.C. SALCO 
. SERV S.A.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
B Q 'G D ^ N i p ă

I l /

\ CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul municipiului,



ANEXĂ LA HCL nr.227/2015

CONTRACT
De p restare a serviciului de salubrizare a localităţilor 

Nr. /

CAPITOLUL 1 -  PĂRŢI CONTRACTANTE

Art. 1 S.C. SALCO SERV S.A cu sediul în Făgăraş, str. Negoiu. nr.147. judeţ Braşov, 
înmatriculată...la .registrul Comerţului sub nr. JOB/'l 234/2002, cod unic de înregistrare 
RO14891753, cont. nr. R028BRDE080SY05192750800, deschis la B.R.D. sucursala Făgăraş . 
tel / fax 02o8213255 titulară a licenţei A.N.R.S.C. nr.2697 din 13.12.2013, reprezentată prin 
director general ing. dipl. Victor Marian şi director economic ec. Eugenia Ciordaş, în calitate de 
prestator
şi______________________________________________________________________________

cu sediul / domiciliat în localitatea str.
nr. , bl .sc. , apt. . judeţ/sector , înmatriculată
la Registrul Comerţului sub nr. , cod unic de înregistrare
nr. . cont. . deschis la

.reprezentata prin
în calitate de . tel nr Bl/Cl seria

.nr. eliberat de ,1a data
de ,CNP , în calitate de utilizator

c a p i t o l u l  ii -  o b i e c t u l  c o n t r a c t u l u i

Art 2 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de salubrizare, re -peciiv 
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi a celor asimilate acestora, de la 
populaţie şi agenţi economici.
Art 3 Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale la locaţia situata în :

Art. 4 Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr d e __________persoane, sau o cantitate
estimativa de ___________ mc ( pentru agenţi economici şi instituţii).
Art. 5 - (1 j Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată. Modificările la prezentul 
contract se vor face prin acte adiţionale încheiate între părţi.
(2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
a) prin acordul scris al părţilor
b) prin denunţare unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a 
tuturor debitelor datorate către operator;
c) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachiîării contravalorii serviciilor 
prestate in termen de 30 de zile calendaristic, de la data expirării termenului de plată a facturii, cu 
acordul autorităţii administraţiei publice locale care \a  aplica începând cu data contractului taxa 
dc salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr. 101/2006ş
d) prin reziliere;
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e) în cazul d^chiderii procedurii de reorganizare judiciar.': şi / sau faliment al operatorului.
(3) Măsura rezilierii contractului re poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi 
se poate pune în c. pi i care după 15 zile lucrătoare de la d -ta primirii acestuia de către utilizator.

Art.6. în ane..a L  contract sunt menţionate standardele, norm ui vele şi gradul de continuitate a 
serviciului, valabile la data semnării contractului.

CAPITOLUL III -  DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

Art. 7. Operatorul are următoarele drepturi :
a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prcstate/contractate, corespunzător tarifelor 
aprobate de autorităţile publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice 
elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C;
b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;
c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii;
d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a 
deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor 
legale, prin acte adiţionale;
e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, 
considerarea utilizatorului ca fiind tară contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, 
instituită pentru astfel de cazuri;
0  să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

Art. 8 Operatorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor cu excepţia celor stradale şi din 
construcţii, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de 
salubrizare, prescripţiilor O normativelor tehnice în vigoare ;
b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile 
administraţiei publice locale;
c) să respecte indicatorii de performantă stabiliţi prin hotărârea de concesionare a activităţii şi 
prin regulamentul serviciului de salubrizare, concomitent cu angajamentul de îmbunătăţire 
Calitativă continuă a serviciilor prestate;
d) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în 
vederea rezolvării acestora în termen de maximum 30 de zile;
e) să actualizeze împreună cu autorităţile administraţiei publice locale evidenţa tuturor 
utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din 
bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;
f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii 
administrative -  teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;
g) să asigure continuitatea serviciului, în afara cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea 
definte prin lege;
h) să verifice integritatea recipientilor de colectare a deşeurilor şi să le înlocuiască în termen de 
maxim 2 zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă aceştia sunt 
necorespunzători
i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi, din valoarea facturii curente, pentru 
următoarele cazuri:

1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;
2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract;
3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat;
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4. nerimearea deşeurilor la dala şi intervalul crar stabilite prin contract
j) Stă doteze punctele de colectare de la populaţie ( pe bază de închiriere sau comodat) cu 
rccipienţi de colectare: să respecte amplasamanetele stabilite de autorităţile publice locale, să 
asigure necesarul de recipiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru 
intervalul de timp dintre două ridicări succesive;
k) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor 
tipuri de materiale din deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialdor pentru care 
sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, în 
conformitate cu reglementările în vigoare;
l) să suplimenteze numărul de recipiente sau containere, dacă se dovedeşte că numărul acestora 
este insuficient;
m) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosire i 
acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fam ca 
prin această operaţie să nu rămână urme vizibile
n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor 
menajere;
o) să ridice deşeurile în zilele şi intervalul orar stabilite,
p) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale aflate pe platformele pe 
care sunt amplasaţi recipienţii de colectare.
q) în cazul în care în/langă containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, 
acestea vor fi colectate separat, după Caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi 
despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colecatrea acelor deşeuri;
r) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate 
operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente 
pentru utilizator.
s) să sp J e  şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 1 5 zile calendaristice în perioada 1 aprilie 
-  1 octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an;
t) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă 
at '.şută facturii, prin afişare la utilizatori sau prin mnssmedia locală.

CAPITOLUL IV -  D R EPTU R ILE SI O BLIG A ŢIILE U TILIZATORULU I

Art.9 Utilizatorul are următoarele drepturi :
a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public în condiţii contractuale, în condiţiile 
contractului de prestare
b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite 
prin contract
c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi :.ic contractului de prestări servicii, despăgubiri 
sau compensaţii pentru daunele provocate de operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale 
asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ sau cantitativ, parametrilor tehnici 
stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe 
constatate în sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând 
înlăturarea acestora, 'îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.
e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor 
municipale, despre deciziile luate în legătura cu acest serviciu de către autorităţile publice locale, 
de către A.N.R.S.C. sau operator după caz;
f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor 
administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;



g) ,;â re \die^e~e individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, 
autorităţilor administraţiei, publice locale -tu centrale cri instanţelor judecătoreşti, i. vederea 
preveniri sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect:
h) se contene factura în scris, la Sediul prestatorului. în termen do 10 zile de la primire în caz 
contrar factura se consideră acceptată la plată.

Art. 10 Utilizatorul are următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiulif Făgarăs. 
aprobat prin Hotărau.. Consiliului Local:
bj să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată. în conformitate cu prevederile contractului 
de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;
c) să nu împiedice în nici un fel accesul utilajelor ue salubritate la punctele de colectare
d) să comunice în scris operatorului, în termen de cel mult 10 zile de la ivirea situaţiilor, orice 
modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului
e) să nu modifice tară acordul autorităţii publice locale şi a operatorului locul de amplasare a 
recipientelor pentru colectarea deşeurilor menajere;
f) să suporte costurile de remediere sau de înlocuire a recipientelor de colectare, în cazul 
deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului, înclusive pagubele rezultate din 
incendierea acestora;
g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile precum şi depozitarea acestora in 
containere asigurate de către operator in acest scop. in concordanţă cu programele de colectare 
selective a deşeurilor iniţiate de către operator şi de către autoritatea publică locală:
h) să accepte intreruperea temporară a prestării serviciului ca urinare a execuţiei unor lucrări 
prevăzute in programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico -  
edilitare, cu un preaviz din partea operatorului de 3 zile .
ii să menţină in stare de curăţenie spaţiile in care se realizează precolectarea, precum şi 
recipientele in care se depozitează deşeuri le municipale in vederea colectării, dacă acestea se află 
in proprietatea lor;
j) să execute operaţiunea de precolectare in condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al 
sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel incat să nu producă poluare fonică, miros 
neplăcut şi răspândirea de deşeuri;
k) sa nu introducă in recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special ( 
periculoase, toxice, exploziejanimaliere. provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau 
curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale şi care fac obiectul unor 
tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar veterinare sau de autorităţile de mediu;
l) să asigure accesul autovehiculelor de la caile publice şi pană la locul de amplasare al 
recipienţilor. înlăturând astfel gheaţa, zăpada si poleiul.
m) pentru deşeuri le din construcţii, animaliere şi vegetale, să solicite operatorului reci pienţi in 
ac^st scop. prestaţia efectuandu-se contra cost.

CAPITOLUL V -  COLECTAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE Si MAS URAREA 
PRESTAŢIEI DE SALUBRIZARE

Art. 1 1 Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează:

j Perioada Zilele in care se colecte, ză Intervalul orar
j 1 aprilie -  1 octombrie 
|
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i ] octombrie -  1 aprilie

11.1 CoLctan-?. deşeurilor se face io conformii: e cu cerinţele impuse prin Regulamentul 
serviciului de salubrizare,
i 1.2 Colectare» de h  asociaţiile de proprietari se reali; cază de 3 ori pe săptămână in ozonul c Jd 
şi de două ori pe săptămână in sezonul rece. L gospodăriile individuale săptămânal, pe baza 
graficelor de ridicare , la agenţii economici colectarea se realizează lie pc baz_ graficelor de 
ridicare, fie pe baz» de comandă. Pentru populaţi : , operatorul va asigura recipientele de colectare 
pentru a putea respecta aceasta ritmicitate.

CAPITOLUL Vi -  TARIFE, FACTURARE SI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 12 - (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităţile publice locale, potrivit
prevederilor legale in vigoare;
(2)  Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale
(3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea 
începerii perioadei de facturare.
(4) Tarifele practicate la încheierea prezentului contract sunt:
Tarifele nu includ TVA
La populaţie se ir. in caicul o normă anuală de 1,5 mc / pers / an.

Denumire sericiu ! Unitate j Cantitate j Tarif/um
I măsură : lunară !

i i ;1----------------- |----------------- ------------------------------ j

Art. 13 - (1) Facturarea se face lunar, in baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor 
efectiv determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.
(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, 
preţul / tariful aplicat, inclusiv b..za legală
Art. 14 - (1 )  Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel 
mai târziu pana la data de I 5 a lunii următoare celei in care prestaţia a fost efectuata. Utilizatorii 
sunt obligaţi să achite factura in termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturii; data 
emiterii facturii şi data scadenţei se înscriu pe factură.
(2) Neachitare.i facturii in termen de 30 de zile de la data scadenţei .drage aplicarea de penalităţi 
de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, stabilite conform prevederilor legale in vigoare:
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;



ci \ale ;otJf: a penJhA ilor nu poa:c dtp.. 4 cuantumul debitului . i : .  constituie venit 1 
operatorului.
Art. 15 Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:

a) in numerar la casieria operatorului
b) cu fila CEC
c) cu ordin d , plată
d) alte instrumeme-de plată contenite de părţi.

Art. 16 In funcţie dc modalitatea c.v. plată, aceasta s: considera efectuată, după caz. ia una din 
următoarele d ite:

a) data certificăîii-plăţii du către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată
b) dat., certit1caie.de operator pentru filele CEC
c) data înscrisă pe chitanţa emisă de operator

Art. 17 In cazul in care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră 
achitate facturile in ordine cronologică.
Alt. 18 Facturile şi documentele de plată se transmit de către operator la adresa :

CAPITOLUL VII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Alt. 19-(1) Pentru neexecuturea in tot sau in pane a obligaţilor contractuale părţile răspund 
conform legislaţiei d : drept comun.
(2) Dacă sumele datorate, inclusive penalităţile de întârziere nu au fost achitate in termen de 45 
de zile calendaristice de la primirea facturii, prestatorul po.ue întrerupe prestarea serviciului, cu 
un prea\ iz ele 5 zile lucrătoare. Reluarea serviciului se va face in termen de 3 zile lucrătoare de la 
efectu  re. plăţii. Putini relu. rea prestaţiei la clienţii rău platnici se poate percepe o taxă de 
reluare a serviciului, taxa aprobată prin hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii.
(3) lă.ciura poate fi contestată in scris la sediul operatorului in termen de maxim 10 zile d«- la 
primire, in caz contrar ea se consideră acceptată la plată.
Art. 20 - Reprezentanţii asociaţiilor ele proprietari \o r comunica in fiecare lună. in scris, la sediul 
operatorului, numărul ele persoane care intră in calculul facturii, pută la data de 25 a fiecărei luni. 
In caz contrar, operatorul este îndreptăţit să factureze prestaţiile la numărul de persoane din 
ultima comunicare făcută de utilizator.
Art. 21 Dacă se constată existenţa unui număr dc persoane peste numărul declarat, operatorul este 
îndreptăţit să factureze şi sa încaseze tariful, retroactiv, pe toată durata contractului, pentru 
numărul de persoane constatat şi necomunicat.

CAPITOLUL VIII FORŢA MAJORA

Art.22 -(!) Niciuna dintre părţile contractante nu răspund de neexecutarea la termen sau de 
executarea in mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care ii revine in baza 
prezentului contract, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră.
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligate să notifice in termen de 5 zile celeilalte părţi 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile in vederea limitării consecinţelor acestuia.
(3) Di.că in termen de 10 zile de la producerea ei eminentului acesta nu incuează, părţile au 
dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără a se pretinde daune interese.

CAPITOLUL IX LITIGII
An. 23 Părţile convin ca toate neînţelegerile privind executarea sau interpretarea prezentului 
contract să ;>e soluţioneze pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, ele sunt dc
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comp'-U'-nta in.nanj.dvi ie drept comun. Prezentul cjr.tr. ci reprezintă unicul instrument juridic 
nrol '.iu in relaţiile dintre ; ărţi.

CAPITOLUL X -  D IS P O Z iT I I FINALE
Ari. 24 Anexele f;c parte integrantă din prezentul contract
Art.25 Odată cu încheierea prezentului contract încetează contractul nr.

Art. 2o Frozentu! contract s-a încheiat astăzi in două exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte contractantă A intră in vigOi.re incepand cu data de

PRESTATOR
S.C. SALCO SERV S.A.

DIRECTOR G ENERAL 
Ing. Dipl. Victor M arian

DIRECTOR ECO N O M IC 
Ec. Eugenia Ciordaş

VIZAT OFICIU JU R ID IC

B EN EFICIA R

ANEXA NR. 1 - L E G ISL A Ţ IE  A PLIC A B IL ă

Prezentul contmet se completează cu următoar -le ..cte normative:

1. Lege.. 51 / 2006 -  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată prin OUG 13/2008 
pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
2. Legea 101 / 2006 - a serviciului de salubrizare a localităţilor modificată prin OUG 92/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101.2006
3. HG 745/ 2007 -  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor in domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice.
4. Ordinul 110G007 - -privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor
5. Ordinul 111/2007 -  privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a 
localităţilor
6. Ordinul 112/2007 -  privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare a localităţilor
7. Regulamentul serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin HCL 178/30.10.2007
8. HCL 17S./30.10.2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate in Municipiul 
Făgăraş prin încredinţare directă
9. HCL 21/26.02.2008 prind ajustarea tarifelor de salubritate
10. SR 13400/1998 -  Deşeuri Urbane -  prescripţii pentru determinarea cantităţilor de deşeuri 
urbane
11. SR 13350/1996 -  Deşeuri urbane şi rurale -  Clasificare
12. SR 13386/1997 -  Deşeuri urbane şi rurale -  Forme şi dimensiuni de recipiente pentru 
precolectare
13. SR 13351/1996 - Deşeuri urbane şi rurale -  Prescripţii generale de colectare selective
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1-1. SR î 53o7 i°v? - Deeuri urbane - Prescripţii <k proiectare a punctelor pentru precol cotai

PRESTATOR BENEFICIAR

f
If

ANEXA NR. 2

1. Beneficiar:___________________________________

2. Reprezentanţi legali ( pentru asociaţiile de proprietari)

3. Observaţii:

o



f

T Tarifele au lost stabilite in baza :

PRESTATOR BENEFICIAR
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J U D E Ţ U L  B R A Ş O V  O  B i

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

- ..................  HOTĂRÂREA NR. 179
din data de 22.12.2016

-privind modificarea si completarea HCL 227/2015 pentru aprobarea modelului contractului 
de prestare a serviciului de salubrizare in Municipiul Fagaras

CO NÎLIUL LO CAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit in şedinţa ordinara,

Analizând referatul nr.37186/12.12.2016 al Directorului executiv precum si adresa 
inaitata de SC SALCO SERV SA înregistrata la municipiul Fagaras sub nr 
36.617/07012.2016 prin care se solicita aprobarea modificărilor aduse asupra modelului 
cadru de contract de prestare a serviciului de salubrizare in municipiul Fagaras,

Având in vedere avizele favorabile ale Comisiei de studii, prognoze economico- 
sociale, buget finanţe si administrarea domeniului public si privat al municipiului, ale 
Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ si agricultura, ale Comisiei pentru 
administraţia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si 
libertăţilor cetatenesti, problemele minorităţilor,

Tinad seama de prevederile art. 42 alin.6, alin 9 din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, modificata si completata prin Legea 225/2016 ,coroborate cu 
prevederile art. 3 alin 7 , srt. 6 alin L din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităţilor, modificata si completata,

Văzând prevederile HCL 227/18.12.2015 privind aprobarea modelului contractului de 
prestarea a serviciului de dalubrizare in municipiul Fagaras,

Având in vedere avizele favorabile ale Comisiei de studii, prognoze economico-
sociale

în temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit d si alin 6 lit a pct 14, art. 45 alin 1 si art. 115 
alin 1 lit b din Legea administraţiei publice locale 215/2001, modificata si completata,

HOTĂRĂŞTE:

, 4*Hv v
K S ii lU iy tr ? .

A R T .I . Se modifica si se completează art. 14 din HCL 227/2015 astfel:
“ Art. 14 -  (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se 
emite cel mai târziu pana la data de 15 a lunii următoare următoare celei în care prestaţia a 
fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice, persoane fizice sau juridice, sunt 
obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în 
termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe 
factură, Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii 
facturii.
(2) -  Neachitarea facturii in termen de 15 zile de la data scadentei atrage după sine aplicarea 
de penalitati de întârziere după cum urmeaza:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare , stabilite conform prevederilor legale in vigoare
b) penalităţile se dâtoreaza incepand cu prima zi după data scadentei
c) valoarea totala a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului si se constituie venit al
operatorului” ....___ _ .

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


A RT II. Se modifica si se completează art. 19 din HCL 227/2015 prin introducerea 
unui nou alineat, astfel:
“ ( 4) factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie titlu executoriu.”

ART. III. .Se modifica si se compieteaza art.23 din HCL 227/2015 astfel:
“ Alt. 23 -  ( 1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind ecexutnrea sau interpretarea 
prezentului contract să se soluţioneze pe cale amiabila.Daca acest lucru nu este posibil ele 
sunt de competenta instanţelor judecătoreşti române.
(2) - în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun 
prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor 
acte normative incidente.”

ART.IV.Se modifica si se compieteaza HCL 227/2015 prin introducerea art 
27,astfel:
“ Art. 27- (1) Datele cu character personal colectate de clienţi de tipul nume, prenume, CNP, 
, serie si nr. Act de identitate, adresa poştala, adresa de email, număr de telefon/fax se 
prelucrează in scopuri determinate si anume:

intrarea pârtilor intr-o relaţie contractuala 
- derularea unei relaţii contractuale 

colectare debite/recuperare debite
reclama, publicitate, marketing in interesul pârtilor semnatare.

(2) Prin semnarea contractului, utilizatorul isi da acordul expres si neechivoc ca datele cu 
caracter personal sa fie utilizate exclusive in scopurile enumerate mai sus. ”

ART. V.Se modifica si se completează anexai la HCL 227/2015 prin adaugarea 
punctelor 15 si 16, astfel:
“ 15. Legea 225/17.11.2016 pentru modificarea si completarea Legii 51/2006 

16. Legea 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.”

ART. VI. Restul caluzelor raman neschimbate.
A RT.V II.Cu aducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se Încredinţează 

Primarul Municipiului Fagaras prin SC SALCO SERV SA Fagaras.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
ERCĂU BRUNO

Prezenta hotarare s-a adoptat cu 17 voturi pentru 
Consilieri in funcţie: 19 
Consilieri prezenţi: 17 

Prezenta H otarare se comunica:
1 ex Dosarul de şedinţa 
1 ex Prefectura
1 ex Primar........... ..
1 ex Secretar 
1 ex Colecţie

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul ipxmicipiului, 

LAURA ELENA GIUNCA
U , /

i '

- 1 ex Colecţie
- 1 ex Direcţia DAPL
- 1 ex Afişare
- 1 ex SC SALCO SERV SA

Cod: F:50


