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Contract  de  servicii 
Nr………… din …………………. 

                                                                                                                                                                                                                     
1. În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract  
între 
 
COMUNA BOBÎLNA cu sediul în Comuna Bobîlna, str. Principală, nr. 37, jud Cluj, telefon/fax 
0264-355046, cod fiscal 4378760, cont trezorerie RO78TREZ24A510103200104X deschis la 
Trezoreria Dej,  reprezentată prin primar Augustin Mureșan în calitate de achizitor, pe de o parte  
 
S.C.............. cu sediul în localitatea ............, str......................, nr.............., jud..............., 
înmatriculată la Registrul Comerţului Mureş sub nr......................, CUI .................., cont 
nr............................. deschis la ........................, titulară a Licenţei nr.........................., reprezentată 
legal de ............................ având funcţia de .................................., în calitate de 
operator/prestator, pe de altă parte. 
 

Obiectul contractului 
 
Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie precolectarea, colectarea si transportul 
deseurilor menajere, cu exceptia celor cu regim special de pe raza Comunei Bobilna, jud. Cluj 
Art. 3. - Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor comunale şi prestare a serviciilor 
de la locuitorii, institutiile si agentii economici ai Comunei Bobilna. 
Art. 4. - Prezentul contract s-a încheiat pentru o cantitate de deşeuri de cca 20 to/luna. 
Art. 5. - (1) Contractul de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor comunale se încheie între 
operator şi utilizator pe o durata de 60 luni. 
(2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri: 

a) la data intrarii in vigoare a contractului de delegare a gestiunii atribuit de catre Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ECO METROPOLITAN CLUJ pentru implementarea 
proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Cluj” pentru 
activitatile de precolectare/colectare/transport/sortare/transfer a deseurilor, prezentul 
contract inceteaza, de drept; 

b) prin acordul scris al părţilor; 
c) prin denunţare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a 

tuturor debitelor datorate către operator; 
d) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor 

prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a 
facturii, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care va aplica începând cu data 
încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 

e) prin reziliere; 
f) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului. 

(3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se 
poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator. 
Art. 6. - În anexa la contract sunt menţionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a 
serviciului, valabile la data semnării contractului. 
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Drepturile şi obligaţiile operatorului 
 
Art. 7. - Operatorul are următoarele drepturi: 

a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului 
aprobat de autorităţile administraţiei 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 de servicii; 
d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a 

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

Art. 8. - Operatorul are următoarele obligaţii: 
a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor comunale, conform prevederilor 

contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, 
normelor şi normativelor tehnice în vigoare; 

b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile 
administraţiei publice locale; 

c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin prevederile legale; 
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; 
f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor comunale la toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale a comunei Bobilna; 
g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt 

acestea definite prin lege; 
h) să plătească penalizări în cuantum de 0,1% pe zi din valoarea facturii curente pentru: 

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; 
4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract; 

i) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor 
menajere; 

j) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite; 
k) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile comunale amplasate lângă 

containerele de colectare, şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării; 
l) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, 

acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt; 
m) 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 reverani; 
 

 
Drepturile şi obligaţiile achizitorului 

 
Art. 9. - Achizitorul are următoarele drepturi: 
a) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor comunale în ritmul şi la nivelurile stabilite în 
contract; 
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau 
compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale 
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asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi 
prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 
c) să sesizeze autorităţilor competente orice deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a 
deşeurilor comunale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi 
creşterea calităţii serviciului. 
d) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la 
neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 
e) să se adreseze, instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct 
ori indirect; 
f) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
g) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate. 
 
Art. 10. - Achizitorul are următoarele obligaţii: 
a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de 
prestare a activităţii de colectare a deşeurilor comunale; 
b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de 
prestare a activităţii de colectare a deşeurilor comunale; 
c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 
d) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor 
care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea, 
modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul; 
e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere; 
f) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări 
prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 
g) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, 
în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice 
locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de 
plastic şi apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop; 
h) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al 
sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros 
neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 
i) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau 
curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor 
tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; 
j) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate 
acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul. 
 

Colectarea deşeurilor comunale, măsurarea prestaţiei activităţii de 
colectare a deşeurilor comunale 

 
 
Art. 11. - Colectarea deşeurilor comunale se va face după cum urmează : 
- în perioada 1 aprilie – 1 octombrie colectarea se va face în zilele de ______  în intervalul orar 
______ (se va stabili de catre parti) 
- în perioada 1 octombrie – 1 aprilie colectarea se va face în zilele de ______  în intervalul orar 
______ (se va stabili de catre parti) 
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Facturare şi modalităţi de plată 
 
Art. 12. – Pretul contractului este de ............ lei/ luna la care se adauga TVA. 
 (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 
(2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale. 
(3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă achizitorului cu minimum 30 zile înaintea începerii 
perioadei de facturare. 
Art. 13. - Facturarea se face lunar, în baza listei privind cantitatea de deseuri colectata. 
Art. 14. - (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor comunale se emite cel 
mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Achizitorul 
are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul convenit de 30 zile de la primirea facturii 
emisa de catre prestator 
 (2) In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreaza facturile in termenul convenit, 
atunci prestatorul are dreptul de a solicita ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 
0,1 % pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuata. 
(3) Plata se va face prin virament. 
(4) Actualizarea lor va fi facută anual în funcţie de nivelul mediu al indicatorului inflaţiei sau 
deflaţiei, prevăzută de Buletinul Statistic de Preţuri. Modificarea tarifului se va face în situaţii de 
schimbare semnificativă a echilibrului contractului şi va fi aprobată de către Consiliul Local. De 
asemenea actualizarea tarifului se va face in functie de valoarea taxei de mediu stabilita conform 
prevederilor legale. 
 
 

 
Răspunderea contractuală 

Şi clauze specifice 
 
Art. 19. - (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 
pretinde plata de daune-interese. Prin „mod repetat” partile declara ca inteleg transmiterea de catre 
o parte catre cealalta a doua sesizari scrise privind neindeplinirea obligatiilor. 
(2) - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
prestator.  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din  contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
(3) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
(4) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva 
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in 
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.   
(5) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu obligatiile 
prevazute in normele legale in vigoare ce reglementeaza acest domeniu si de prezentul contract. 
Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, 
cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
(6) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta din urma, le considera necesare indeplinirii contractului. 
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Forţa majoră 
 
Art. 20. - (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau 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. 
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia. 
(3) Dacă în termen de o lună 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. 
 

Litigii 
 
Art. 21. - Părţile convin 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. 22. - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa 
instanţelor judecătoreşti competente. 
 

 
Dispoziţii finale 

 
Art. 23. - Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. 
Art. 24. – Anexe care fac parte integrantă din prezentul contract: oferta tehnica, oferta financiara, 
acorduri de subcontractare (daca exista), acorduri de asociere (daca exista), sustinerea unui tert 
(daca exista) 
Art. 26. - Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi 
intră în vigoare la data de _______________. 
 
 
Achizitor Operator  

 

COMUNA Bobilna  

PRIMAR  

Muresan Augustin  

(semnătură autorizată) (semnătură autorizată) 

    LS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


