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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    nE-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr.  
 

Privitor la :  aprobare delegare de gestiune, prin atribuire directă a 
serviciului de salubrizare la nivelul localității Roșiile prin 
încheierea unui contract de servicii cu un operator 
regional. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  15.12.2020 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Brabete Dănuț a  fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
25.11.2020; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile, raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 5639/09.12.2020 privind delegare de gestiune a 
serviciului de salubrizare a localității Roșiile, propunându-se modelul contractului 
cadru de servicii de salubrizare și stabilirea şi includerea indicatorilor de performanţă 
prevăzuţi în Anexa nr. 7 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor ținând cont 
de tarifele practicate de S.C. Barai-Cata S.R.L., tarifele pentru serviciile de 
salubrizare putând fi ajustate dacă echilibrul contractual se modifică în urma unor 
prevederi legislative sau a unor schimbări importante  în elementele de calcul a 
tarifului, precum cheltuieli cu munca vie a majorării salariului minim pe economie, 
taxe suplimentare, prețuri carburanți și lubrefianți etc prin act adițional; 
 Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit 
de secretarul Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 29 alin. 10, 11 din L. nr. 51/2006 r1, 
serviciilor comunitare de utilități publice, art. 9 alin. 1 lit. c din O.G nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr.  2 
din L. 384/2013, art. 2 alin. 1, art.12 alin1 lit. b) - alin 3, art.13 alin.1 lit. b), alin.2, 
3, art. 32 din Legea nr. 101/2006, r1 privind serviciile de salubrizare a localităţilor,  
ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru al 
serviciilor de salubrizare a localităţilor; Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind 
aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, 
Ordinului A.N.R.S.C. nr.  111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de salubrizare a localitatilor, L. nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deseurilor - art. 17 alin. (1) lit. d), Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și 
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OUG. 74/2018, L. 98/2016 și normele metodologice privind achizițiile publice; cu 
respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică, văzând 
și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru 
ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi d) coroborate cu 
prevederile alin. (6), lit. a) şi alin. (7) lit n), respectiv art. 139 alin. (3), lit. g, art. 
196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

 
 

H O T Ă R Ă R E 
 

Art. 1. (1) Se aprobă procedura de delegarea de gestiune, prin atribuire 
directă a serviciului de salubrizare la nivelul localității Roșiile, prin încheierea unui 
contract de servicii cu S.C. BRAI-CATA S.R.L. 
  (2) Durata serviciului va fi de 12 luni, dar cel mult până la intrarea în 
funcțiune a SMID-ului pentru județul Vâlcea. 
 Art. 2. (1). Se aprobă Contractul de servicii conform Anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta. 
 (2). Modificarea contractului poate fi făcută numai în scris, prin acordul 
părților, sub forma unui act adițional, supus aprobării prin Hotărâre a Consiliului 
Local Roșiile. 
 Art. 3. (1). Se aprobă Indicatorii minimi de performanţă pentru fiecare 
activitate din cadrul serviciului de salubrizare conform Anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2). Neîndeplinirea de către operator a indicatorilor de performanță se 
penalizează cu suportarea contribuției pentru economia circulară, pentru cantitățile 
de deșeuri municipale destinate a fi depozitate, care depășesc cantitățile 
corespunzătoare indicatorului de performanță 

Art. 4. (1).  Se aprobă  tariful pentru serviciul de salubrizare, în cuantum de 
16,81 lei fără TVA/persoana/lună pentru persoanele fizice. 
        (2). Se aprobă tariful pentru serviciul de salubrizare, în cuantum de 129,56 lei 
fără TVA/mc pentru persoanele juridice, agenți economici beneficiari. 
 (3). Se aprobă tariful de 600 lei/tonă fără TVA privind colectare deșeuri 
menajere din depozite necontrolate. 

(4). Pentru deșeurile reciclabile se stabilește suma de 1207,51 lei/tonă (plata 
va fi efectuată de către ORT). 

Art. 5. (1). Se stabilește redevența pentru operatorul de salubrizare în 
procent de 2% din veniturile încasate, care vor fi venit la bugetul local Roșiile. 

(2). Plata redevenței se va face până la data de 15.02 a anului în curs pentru 
anul precedent.  
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(3). Valoarea penalităților pentru neplata la termen a redevenței va fi de 0,01 
%/zi de întârziere. 
 Art. 6. (1). Se împuternicește primarul localității și compartimentul de 
specialitate din cadrul primăriei Roșiile să întocmească și să semneze documentele 
ce vor rezulta ca efect al prezentei hotărâri, urmărindu-se procedura achizițiilor 
publice în vederea contractării serviciilor.  

(2). Practicarea tarifelor este implicit aprobată ca efect al achiziției conform 
legislației în vigoare, cu posibilitatea de ajustare, modificare a acestora aprobate de 
autoritățile administrației publice locale în concordanță cu normele ANRSC, tarifele 
pentru serviciile de salubrizare putând fi ajustate dacă echilibrul contractual se 
modifică în urma unor prevederi legislative sau a unor schimbări importante  în 
elementele de calcul a tarifului, precum cheltuieli cu munca vie a majorării salariului 
minim pe economie, taxe suplimentare, prețuri carburanți și lubrefianți etc.  
  Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, 
Consiliului Judeţean Vâlcea, primarului comunei Roșiile în vederea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor ei prin aparatul de specialitate,  S.C. Barai-Cata S.R.L. și va 
fi făcută publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea. 
 

Roşiile, 09.12.2020 
       Inițiator proiect, Primar,                       Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL  
 

 
Contract de prestari servicii 
Avand gestiunea delegată 

nr.  ........... data .................. 
 
1. Partite contractante 

In temeiul dispozitiilor Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile și completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
intre 
 Autoritatea contractanta   COMUNA ROȘIILE cu sediul in Comuna Roșiile, Județul 
Vâlcea  tel/fax 0250867635, 0250867612, cod fiscal 2539495 cont  ............ ................., deschis 
la Trezoreria BĂLCEȘTI, reprezentata prin domnul Primar CONSTAINTIN DUMITRU in calitate de 
achizitor, pe de o parte 
și  

SC BRAI-CATA SRL București, cu sediul in localitatea Rm. Vâlcea, str. Carol I, Bloc DE, 
parter, reprezentata prin Bogdan Constantinescu, avand functia de Director General/manager, 
telefon ….....……., fax …….........….., numar de inmatriculare ……......……, cod unic de 
inregistrare ……....................……., IBAN .................................….........…………, deschis la 
Banca …..................………, Sucursala …............…….., reprezentata prin dl. Teodorescu Andrei, 
avand functia de Director Sucursală, in calitate de prestator, pe de altă parte. 
2. Definiții 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Contract - prezentul contract și toate anexele sale; 
b) achizitor și prestator - partile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 
c) prețul contractului - pretul platibil prestatorului de calm achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala și corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului; 
e) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse in 
anexalanexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f) forța majoră - reprezinta o imprejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibila 
inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza sau vinei 
acestora, 
și care face imposibila executarea și  respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea 
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa. 
Nu este considerat fora majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau once referire la zile reprezinta zile calendaristice dacă nu se 
specifică in mod diferit. 
 
 
 

Anexa nr. 1 la H.C.L. Roşiile  
nr.      din 15.12.2020  
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Clauze obligatorii 
4. Obiectul și prețul contractului 
4.1. - Prestatorul se obliga sa  presteze "Servicii de salubrizare a localitatii Roșiile judetul 
Valcea": colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale, menajere si al 
deseurilor similare provenind din activitatile comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii 
colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si 
electronice, baterii si acumulatori (Legea serviciului de Salubrizare 101/2006 republicata); in 
perioada convenita in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Contravaloarea prestarii acestor servicii, va fi platita de catre persoanele fizice 
beneficiare, de agentii economici beneficiari, și de comuna Roșiile. 
4.3. - Pretul convenit pentru prestarea serviciilor, este, conform procedurii de achiziție de: 
 Pentru persoanele fizice beneficiare – 16,81 lei fără TVA/persoana/lună; 
 Pentru agentii economici beneficiari – 129, 56 lei fără TVA/mc; 
 Tariful general de depozitare - 600 lei/tonă fără TVA. 
 Deșeurile reciclabile 1207,51 lei/tonă (plata va fi efectuată de către ORT). 
 Persoanele fizice efectuează plata direct la prestator iar persoanele juridice în contul bancar 
RO35 TREZ 6715 069X XX01 1906, Trezoreria Rm. Vâlcea, CUI 33909725. 
 Neachitarea facturii în termenul scadent va atrage penalități în valoarea de 0,1% pentru 
fiectare zi de întârziere și sistarea prestației. 
4.4. — Redeventa este echivalentul a 2 % din veniturile incasate lunar de catre operator de la 
utilizatorii serviciului. 
4.5. Plata redevenței se va face până la data de 15.02 a anului următor pentru anul precedent. 
4.6. Valoarea penalităților pentru neplata la termen a redevenței va fi de 0,01 %/zi de întârziere. 
4.7. Colectarea deșeurilor se realizează la un interval de o dată pe săptămână, într-o zi stabilită 
de comun acord cu operatorul de salubrizare. 
4.8. Operatorul de salubrizare va trebui să îndeplinească condițiile îndeplinirii indicatorilor minimi 
de performanță stabilite prin acte normative existente în vigoare sau viitoare.  
5. Durata contractului 
5.1 —Valabilitatea contractului este de 1 an, dar nu mai tarziu de intrarea in vigoare a SMID 
pentru judetul Valcea. 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
a) oferta de tarife; 
7. Obligatiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada 
convenita in conformitate cu obligatiile asumate, de la data semnarii contractului. 
7.2- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele și/sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, anexa la contract. 
7.3 - Prestatorul se obligă sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat 
in propunerea tehnica. 
7.4 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
i) reclamatiiactiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala  
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 
utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, 
ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de once natura, aferente, cu exceptia situatiei 
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 
8. Obligațiile principale ale achizitorului 
8.1 — Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 
8.2 - Consiliul Local al Comunei Roșiile si Primaria Roșiile isi pastreaza dreptul de a urmari, 
de a controla și de a supraveghea indeplinirea obligatiilor privind realizarea serviciului public de  
salubrizare, astfel: 
a) respectarea indeplinirea obligatiilor contractuale asumate; 
b) conditii de calitate a activitatilor efectuate cuprinse de serviciul de salubrizare al comunei 
Roșiile, 
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c) respectarea parametrilor, a normelor si cantitatii solicitate pentru activitatea cuprinsa in 
serviciul de salubrizare al comunei Roșiile; 
d) respectarea modului de administrare, exploatare, conservare mentinere in functiune, 
dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciului public de 
salubrizare al comunei Roșiile incredintat prin prezentul contract; 
e) respectarea tarifelor stabilite pentru serviciul public de salubrizare; 
 
9. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
9.1 — In cazul in care, din vina sa exclusive, prestatorul nu reușește sa-și indeplineasca 
obligatiile asumat prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce zilnic din pretul 
contractului, ca penalităti, o sumă echivalenta cu 0,5% din pretul contractului. 
9.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, dă dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului și de pretinde plata de daune-interese. 
9.3 - Achizitorul iși rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 
adresată, prestatorului, fait nici o compensatie, dace acesta din urmă dă faliment, cu conditia ca 
aceasta denuntare să nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
prestator. In acest caz, prestatoru are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract indeplinita pană la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

10. Garanfia de buntă execuție a contractului 
Nu este cazul. 
11. Alte responsabilitali ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu 
profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și in conformitate cu 
propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele instalatiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie 
definitive, cerute de și pentn contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor 
și metodelor de prestare utilizate, cat și de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
11.3 - Operatorul are urmatoarele 
1. sa obtind de la autoritatile competente: 

a) autorizatia de functionare, potrivit legii; 
b)  autorizatia eliberata de autoritatea teritoriala pentru protecția mediului: 
c) orice alte autorizatii (inclusiv licente, atestari, permise etc.) necesare conform legilor in 

vigoare la un moment dat, pe parcursul derularii contractului. 
2. sa respecte toate angajamentele si obligatiile luate prin prezentul contract si toate 

obligatiile si angajamentele care sunt in sarcina operatorului sau sunt stabilite astfel prin caietul 
de sarcini; 
3. sa respecte prevederile Regulamentului de organizare și functionare a serviciilor publice de 
salubrizare;  

4. sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestari in conditiile 
prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare; 

5. sa respecte toate obligatiile si indicatorii de performanta stabiliti prin licente, autorizatii si 
prin prezentul contract; 

6. sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale și A.N.R.S.C. informatiile solicitate și sa 
asigure accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii și evaluarii functionarii și 
dezvoltarii serviciilor publice de salubrizare in conformitate cu clauzele contractulale și cu 
prevederile legale in vigoare; 
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7. sa aplice metode performante de management care sa conduce la reducerea costurilor de 
operare. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare; 

8. sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, in 
conditii de calitate și eficienta; 
     9. sa nu subconcesioneze serviciul sau bunurile care fac obiectul contractului; 

10. sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca și normele de protectie 
a muncii si evitarea accidentelor; 

11. sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciului public 
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, 
protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.); 

12. la incetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzand forta 
majoră, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii sau serviciului 
public, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestuia de către concedent; 

13. in cazul in care operatorul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de 
natura sa conducă la imposibilitatea realizarii activitatii sau serviciului public, va notifica de 
indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuitatii activitatii sau serviciului public; 

14. operatorul este obligat sa respecte toate obligatiile si sarcinile pe care le are conform 
caietului de sarcini pentru fiecare activitate cuprinsa in serviciul de salubrizare; 

15. operatorul se obliga sa respecte intocmai toate datele si sarcinile asumate prin oferta 
prezentata; 

16. sa respecte modul de rezolvare a unor probleme sociale. 
 

12. Alte responsabilittili ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obliga sa pund la dispozitia prestatorului orice facilitati și/sau informatii pe 
care acesta le-a cerut in propunerea tehnica și pe care le consideră necesare pentru indeplinirea 
contractului. 
12.2 - Achizitorul sa participe impreuna cu reprezentantul operatorului economic la verificarile si 
receptia activitatilor efectuate. In urma verificarilor si receptiei, constatarile si eventualele 
sesizari primite din partea populatiei, se vor consemna intr-un raport zilnic . 
13. Recepție și verificări 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea for cu prevederile din propunerea tehnica din caietul de sarcini/oferta tehnica și 
financiară. 
13.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris 
prestatorului, identitatea persoanelor imputemicite pentru acest scop. 
14. incepere, finalizare,intarzieri, sistare 

14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului. 
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor 
stabili de comun acord, prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
14.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dace este cazul, oricare faze a acestora 
prevazuta a fi terminate intr-o perioada stabilită in graficul de prestare, trebuie finalizate in 
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care: 
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
ii) alte circumstance neobinuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 
contractului de care prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare și vor semna un act aditional. 
14.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act 
aditional. 
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14.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 
14.5 - Contractul poate inceta, in urmatoarele situatii: 
-la expirarea duratei stabilite conform clauzelor contractuale; 
-in cazul constatarii unor abateri grave ale operatorului de la indeplinirea obligatiilor 
contractuale, prin rezilierea unilaterala de catre achizitor și cu plata unei despagubiri in sarcina 
operatorului economic; 
-in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 
achizitor; 
-in cazuri de forta majors sau caz fortuit, cand operatorul se afla in imposibilitatea de a continua 
contractul, prin renuntare fără plata unei despagubiri. 
15. Ajustarea pretului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate 
in oferta.  
15.2 — Tarifele se vor modifica anual cu indicele de inflatie sau deflatie, in concordanta cu 
datele furnizat de Institutul National de Statistica pentru sectiunea apa, canal, salubritate. 
15.3 — Tarifele se vor ajusta si daca echilibrul contractual se modifica in urma unor prevederi 
legislative sa a unor schimbari importante in elementele de calcul a tarifului (cheltuieli cu munca 
vie prin majorare salariului minim pe economie, taxe suplimentare, preturi carburanti si 
lubrifianti, etc) 
16. Subcontractanti 
16.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleași conditii in care el a semnat contractul cu 
achizitorul, dar numai cu acordul scris al achizitorului. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cat și contractele incheiate 
cu aceștia se constituie in anexe la contract. 
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fată de achizitor de modul in care indeplinește 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fată de prestator de modul in care iși 
indeplinește partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca aceștia nu iși 
indeplinesc partea for din contract. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului 
contractului și va fi notificat achizitorului. 
17. Cesiunea 
17.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
contract. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract. 
Obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si 
asumate initial.  
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice 
alte obligati asumate prin contract. 
18. Forța majoră 
18.1 - Forta majoră este constatata de o autoritate competenta. 
18.2 - Forta majoră exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pană la aparitia acesteia. 
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat și in mod complet, producerea acesteia și sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitari consecintelor. 



6 

 

18.5 - Partea contractanta care invoca forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte parti 
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
18.6- Daca forta majoră actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți incetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 
19. Solutionarea litigillor 
19.1 - Achizitorul prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu contractului. 
19.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de care instantele judecatorești din Valcea. 
19.3 — Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului Civil. 
20. Limba care guverneazii contractul  
20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romană. 
21. Comunicari 
21.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat in momentul 
primirii. 
21.2 - Comunicarile intre parti se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
21.3 – Modificarea adreselor sau numerelor de telefon menționate în contract la data semnării 
lui se comunică în termen maxim de 15 zile de la data de la care modificarea a devenit efectivă. 
22. Dispozițiii finale 
22.1 – Modifricarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul părților, sub 
forma unui act adițional, supus aprobării consiliului local Roșiile; 
22.2 – Prezentul constract reprezintă întreaga înțelegere a părților cu privire la obiectul său și 
înlocuiește orice altă înțelegere scrisă sau verbală, anterioară.  
23. Legea aplicabila contractului  
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
24. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

24.1. - Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza 
în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 /2016, precum și cu respectarea 
legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării 
obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 
24.2. - Datete cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, 
vor fi preîucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe 
perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiuf legal pentru 
care s-a perfectat prezentul contract. 
24.3. - Părtile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 
atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de 
securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, repre(ucrare sau 
transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe. 
24.4. - Părtile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale 
toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și 
disponibilității datelor cu caracter personal. 
24.5. - Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 
securității prelucrărJ datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptării 
de urgentă a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform 
obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 2016. 
24.6. - Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter 
personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar 
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al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de 
prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum și a consimțământului 
persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi 
solicitate de către ANSPDCP. 
 
Partile au inteles sa incheie azi ................................ prezentul contract in 2 (doua) exemplare, 
cate unul pentru fiecare parte. 
 
               ACHIZITOR     PRESTATOR 
PRIMARIA ROȘIILE                                                        SC BRAI-CATA SRL București 
PRIMAR, CONSTAINTIN DUMITRU                                   DIRECTOR GENERAL, 

 Bogdan Constantinescu 
                                                                 DIRECTOR SUCURSALĂ,  

       Andrei Teodorescu 
                                                         OFICIUL JURIDIC,  

                                                                                                                     Simona Mirea
   
  

Roşiile, 09.12.2020 
       Inițiator proiect, Primar,                                        Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                                      Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                       AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Indicatori de performanţă incluși în contractul de delegare 

a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat cu SC BRTAI-CATA SRL 
(în conformitate cu  Anexa nr. 7 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor) 

 
Activitatea serviciului 
de salubrizare 
 

Descrierea indicatorului 
 

Valoarea 
minima a 
indicatorului 
 

Penalități Frecvența 
propusă 
demonitorizare 

Colectarea separata a 
deseurilor municipale 
prevazute la art. 17 
alin. (1) lit. a). 
 

Cantitatea de deseuri de hârtie, metal, 
plastic si sticla din deseurile municipale, 
colectate separat, ca procentaj din 
cantitatea totala generata de deseuri de 
hârtie, metal, plastic si sticla din 
deseurile municipale. 
Cantitatea de deseuri de hârtie, metal, 
plastic si sticla din deseurile municipale 
colectate separat reprezinta cantitatea 
acceptata într-un an calendaristic de 
catre statia/statiile de sortare. 
Cantitatea totala generata de deseuri de 
hârtie, metal, plastic si sticla din 
deseurile municipale se calculeaza pe 
baza determinarilor de compozitie 
realizate de catre operatorul de 
salubrizare. 
În lipsa determinarilor de compozitie a 
deseurilor municipale, cantitatea de 
deseuri de hârtie, metal, plastic si sticla 
din deseurile municipale se considera a 
fi 33%. 

40% pentru 
anul 2019 
 
50% pentru 
anul 2020 și  
60% pentru 
anul 2021 
 
70% începând 
cu anul 2022 
 
 

Pentru cantitățile de deșeuri destinate a fi 
depozitate care depășesc cantitățile 
corespunzătore indicatorilor de performanță 
prevăzuți, plata cuantumului aferent tarifului 
de depozitarte și a contribuției pentru 
economia circulară se ve realiza de către 
opetaror din alte surse, fără a putea 
recupera aceste costuri prin tarif.  

Anual 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.     / 15 .12.2020  

PROIECT 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


- 2 - 

 

Operarea statiilor de 
sortare. 
 

Cantitatea totala de deseuri trimise la 
reciclare ca procentaj din cantitatea 
totala de deseuri acceptate la statiile de 
sortare (%). 
 

Min. 75% Pentru cantitățile de deșeuri destinate a fi 
depozitate și sau valorificate energetic care 
depășesc cantitățile corespunzătore 
indicatorilor de performanță prevăzuți, plata 
cuantumului aferent tarifului de depozitarte 
și a contribuției pentru economia circulară 
și/sau a costului cu valorificarea energetică, 
după caz, se ve realiza de către operator din 
alte surse, fără a putea recupera aceste 
costuri prin tarif. 

Anual  

Colectarea si 
transportul deseurilor 
provenite din 
locuinte, generate de 
activitati de 
reamenajare si 
reabilitare interioara 
si/sau exterioara a 
acestora. 
 

CXAantitatea de deșeuri din construcții 
și desființări colectată separate de la 
populație și trimisă la tratare în vederea 
valorificării raportat la cantitatea totală 
de deșeuri din construcții și desființări 
colectată de la popiulație în anul 
respectiv  

Min. 30% Pentru cantitățile de deșeuri destinate a fi 
depozitate care depășesc cantitățile 
corespunzătore indicatorilor de performanță 
prevăzuți, plata cuantumului aferent tarifului 
de depozitarte și a contribuției pentru 
economia circulară se ve realiza de către 
opetaror din alte surse, fără a putea 
recupera aceste costuri prin tarif. 

Anual 

 
 

 Roşiile, 09.12.2020 
       Inițiator proiect, Primar,                              Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                                     Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                                                      AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
 


