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R O M Â N I A 
-8'(ĥ8/�%8=ą8, COMUNA BOZIORU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 

 
 

+27ą5Ç5( 
Privind  aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului 

de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare al comunei Bozioru, prin concesiune 

 

 
       &RQVLOLXO� ORFDO� DO� FRPXQHL� %R]LRUX�� MXGHĠXO� %X]ăX�� � vQWUXQLW� vQ� úHGLQĠă� GH�
lucru ��H[WUDRUGLQDUă!!;  
        Având în vedere: 

9  referatul de aprobare al Primarului Comunei Bozioru, înregistrat la 
nr.655/23.02.2022 ; 
9 UDSRUWXO� GH� VSHFLDOLWDWH� DO� FRPSDUWLPHQWXOXL� MXULGLF� VL� DGPLQLVWUDĠLH� SXEOLFă� GLQ�

cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bozioru, înregistrat la 
nr.656/23.02.2022; 

9  avizul Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local înregistrate sub 
nr.762/763/764/03.03.2021;  

 
        În conformitate cu: 

9 SUHYHGHULOH� 2UGRQDQĠHL� GH� 8UJHQĠă� D� *XYHUQXOXL� QU�� ���2021 privind regimul 
GHúHXULORU� 

9 prevederile art.l alin.(2), lit. , art.8, alin.l si alin. 3, lit.d-d1 ��DUW����DOLQ��O���DOLQ�����úL�
DOLQ������ DUW�� ��� úL� DUW�� ��� DOLQ��O�� úL� DOLQ����� GLQ� /HJHD� QU�� �������� - Legea serviciilor 
FRPXQLWDUH�GH�XWLOLWDWL�SXEOLFH��FX�PRGLILFăULOH�VL�FRPSOHWăULOH�XOWHULRDUH� 

9 prevederile art.6, alin.l, lit. e si h , art. 12 , art. 14 din Legea nr. 101/2006, legea 
serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, modificata si completata; 

9 SUHYHGHULOH�/HJLL�QU������������SULYLQG�FRQFHVLXQLOH�GH� OXFUăUL�úL�FRQFHVLXQLOH�GH�
VHUYLFLL��FX�PRGLILFăULOH�úL�FRPSOHWăULOH�XOWHULRDUH� 

9 prHYHGHULOH� +RWăUkULL� *XYHUQXOXL� QU�� ��������� SHQWUX� DSUREDUHD� 1RUPHORU�
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
FRQFHVLXQH� GH� OXFUăUL� úL� FRQFHVLXQH� GH� VHUYLFLL� GLQ� /HJHD� QU�� ��������� SULYLQG�
FRQFHVLXQLOH� GH� OXFUăUL� úL� FRQFHVLXQLOH� GH� VHUYLFLL�� FX� PRGLILFăULOH� úL� FRPSOHWăULOH�
ulterioare; 

9 SUHYHGHULOH� 2UGLQXOXL� 3UHúHGLQWHOXL� $�1�5�6�&� QU�� �������� SULYLQG� DSUREDUHD�
Regulamentului-FDGUX� DO� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� D� ORFDOLWăĠLORU�� FX� PRGLILFăULOH� úL�
FRPSOHWăULOH�XOWHULRDre; 

9 SUHYHGHULOH� 2UGRQDQĠHL� GH� 8UJHQĠă� D� *XYHUQXOXL� QU�� ��������� SULYLQG� SURWHFĠLD�
PHGLXOXL��FX�PRGLILFăULOH�úL�FRPSOHWăULOH�XOWHULRDUH� 



9 SUHYHGHULOH� 2UGRQDQĠHL� GH� 8UJHQĠă� D� *XYHUQXOXL� QU�� ��������� SULYLQG� )RQGXO�
SHQWUX�PHGLX��FX�PRGLILFăULOH�úL�FRPSOHWăULOH ulterioare; 

9 SUHYHGHULOH�2UGRQDQĠHL�*XYHUQXOXL�QU��������SULYLQG�GHSR]LWDUHD�GHúHXULORU� 
 
 
 

9 SUHYHGHULOH�+RWăUkULL�*XYHUQXOXL�QU�����������SULYLQG�DSUREDUHD�3ODQXOXL�QDĠLRQDO�
GH�JHVWLRQDUH�D�GHúHXULORU� 

9 SUHYHGHULOH� 2UGRQDQĠHL� *XYHUQXOXL� QU��������� SULYLQG� PăVXULOH� GH� FRODERUDUH�
GLQWUH� 0LQLVWHUXO� 6ăQăWăĠLL� úL� )DPLOLHL� úL� DXWRULWăĠLOH� DGPLQLVWUDĠLHL� SXEOLFH� ORFDOH� vQ�
aplicarea  
UHJOHPHQWăULORU�GLQ�GRPHQLXO�VăQăWăĠLL�SXEOLFH� 

9 prevederile Ordinului 3UHúHGLQWHOXL� $�1�5�6�&� QU�� ��������� SULYLQG� DSUREDUHD�
1RUPHORU� PHWRGRORJLFH� GH� VWDELOLUH�� DMXVWDUH� VDX� PRGLILFDUH� D� WDULIHORU� SHQWUX� DFWLYLWăĠLOH�
VSHFLILFH�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�D�ORFDOLWăĠLORU� 

9 SUHYHGHULOH� 2UGLQXOXL� 3UHúHGLQWHOXL� $�1�5�6�&� QU�� �����007 privind aprobarea 
1RUPHORU� PHWRGRORJLFH� GH� VWDELOLUH�� DMXVWDUH� VDX� PRGLILFDUH� D� WDULIHORU� SHQWUX� DFWLYLWăĠLOH�
VSHFLILFH�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�D�ORFDOLWăĠLORU� 

9 SUHYHGHULOH� 2UGLQXOXL� 3UHúHGLQWHOXL� $�1�5�6�&� QU�� ��������� SULYLQG� DSUREDUHD�
Contractului- FDGUX�GH�SUHVWDUH�D�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�D�ORFDOLWăĠLORU� 

9 SUHYHGHULOH�/HJLL�QU���������SULYLQG�DSUREDUHD�2UGRQDQĠHL�GH�8UJHQĠă�D�*XYHUQXOXL�
QU����������SHQWUX�PRGLILFDUHD�úL�FRPSOHWDUHD�/HJLL�QU�����������SULYLQG�UHJLPXO�GHúHXULORU��D�
Legii nr. 24������� SULYLQG� PRGDOLWDWHD� GH� JHVWLRQDUH� D� DPEDODMHORU� úL� D� GHúHXULORU� GH�
DPEDODMH�úL�D�2UGRQDQĠHL�GH�XUJHQĠă�D�*XYHUQXOXL�QU�����������SULYLQG�)RQGXO�SHQWUX mediu ; 

9 SUHYHGHULOH� +RWăUkULL� &RQVLOLXOXL� ORFDO� %R]LRUX� QU�� �������������� SULYLQG� vQILLQĠDUHD�
ServLFLXOXL� 3XEOLF� GH� 6DOXEUL]DUH� %R]LRUX� úL� DSUREDUHD� 5HJXODPHQWXOXL� GH� RUJDQL]DUH� úL�
IXQFĠLRQDUH�D�DFHVWXLD� 

9 SUHYHGHULOH� /HJLL� QU�� �������� SULYLQG� WUDQVSDUHQĠD� GHFL]LRQDOă� vQ� DGPLQLVWUDĠLD�
SXEOLFă� 

9 SUHYHGHULOH� DUW�� ����� DOLQ�� ����� OLW�� �G�� úL� DOLQ�� ����� OLW� �Q�� úL� OLW�� �V�� GLQ� 2UGRQDQĠD� GH�
8UJHQĠă�D�*XYHUQXOXL�QU����������- Codul administrativ; 

                 În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. ÄD�� GLQ� 2UGRQDQĠD� GH� 8UJHQĠă� D�
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, FX�PRGLILFăULOH�úL�FRPSOHWăULOH�XOWHULRDUH� 
 

+ 2 7 Ă 5 Ă ù 7 ( �  
Art.1. Se aproba delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei 

%R]LRUX��SULQ�FRQFHVLXQH��SH�R�SHULRDGă�GH���DQL�GH�OD�GDWD�LQWUăULL�vQ�YLJRDUH�D�FRQWUDFWXOXL�GH�
FRQFHVLXQH��FX�SRVLELOLWDWHD�SUHOXQJLULL�SULQ�DFW�DGLĠLRQDO�FX�R�GXUDWă�FHO�PXOW�HJDOă�FX�GXUDWD�
LQLĠLDOă��FX�DSUREDUHD�FRQVLOLXOXL�ORFDO� 

Art.2. Se aproba Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului public de 
salubrizare al comunei Bozioru, conform Anexei nr. 1 OD�SUH]HQWD�KRWăUkUH� 

Art.3.Se aproba Regulamentul serviciului public de salubrizare al comunei Bozioru, 
conform Anexei nr. 2 OD�SUH]HQWD�KRWăUkUH� 

Art.4. Se aproba Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de 
salubrizare al comunei Bozioru, conform Anexei nr. 3 OD�SUH]HQWD�KRWăUkUH� 

Art.5. Se aproba contractul pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al 
comunei Bozioru, conform Anexei nr. 4 OD�SUH]HQWD�KRWăUkUH� 

Art.6. 6H� DSUREă� FRPSRQHQĠD� FRPLVLHL� GH� OLFLWDĠLH� úL� HYDOXDUH� D� RIHUWHORU�� FRQIRrm 
Anexei nr. 5 OD�SUH]HQWD�KRWăUkUH� 



Art.7. 6H� vPSXWHUQLFHúWH� SULPDUXl comunei Bozioru, domnul  GRIGORE Valentin Vă�
VHPQH]H� vQ� QXPHOH� úL� SH� VHDPD� &RQVLOLXOXL� ORFDO�� FRQWUDFWXO� GH� GHOHJDUH� D� JHVWLXQLL� SULQ�
FRQFHVLXQH�FX�RSHUDWRUXO�UH]XOWDW�vQ�XUPD�OLFLWDĠLei. 

Art.8. Anexele nr. 1 la 5 fac parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art.9. 3ULPDUXO�FRPXQHL�%R]LRUX��YD�DGXFH�OD�vQGHSOLQLUH�SUHYHGHULOH�SUH]HQWHL�KRWăUkUL� 

 

 

  Art.10. +RWăUkUHD� SRDWH� IL� DWDFDWă� FRQIRUP� SUHYHGHULORU� /HJLL� FRQWHQFLRVXOXL�
administrativ nr. 554/ 2004. 

  Art.11. 3UH]HQWD� KRWUăUkUH� VH� FRPXQLFă� � SULQ� LQWHUPHGLXO� VHFUHWDUXOXL� JHQHUDO� DP�
FRPXQHL� %R]LRUX� vQ� WHUPHQXO� SUHYă]XW� GH� OHJH� SULPDUXOXL� FRPXQHL� %R]LRUX�� ,QVWLWXĠLHL�
Prefectului - -XGHĠXO�%X]ăX�úL�VH�DGXFH�OD�FXQRúWLQĠă�SXEOLFă��SULQ�DILúDUH�OD�VHGLXO��SULPăULHL�
SUHFXP�úL�SH�SDJLQD�GH�LQWHUQHW�www.comunabozioru.ro. 

 
  BOZIORU                                                      

     Nr.12/25.03.2022 
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                BUDUIANU  0DULDQ���������������������������6HFUHWDU�JHQHUDO�FRPXQĆ 
        OPREA Mirela 
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 Anexa nr. 1 la HCL nr. 12/25.03.2022  

     
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA BOZIORU 

PRIMARIA COMUNEI BOZIORU 
TEL:0238/708.036, FAX: 0238/708.036 
e-mail: primariaBozioru@yahoo.com 

http://www.comunaBozioru.ro  
 

   
STUDIU DE FUNDAMENTARE 

privind alegerea solutiei pentru delegarea de gestiunea prin concesiune a serviciului 
public de salubrizare de pe raza comunei Bozioru, judetul Buzau 

 
 

Cap.I. INTRODUCERE 
 
 

Art.1 Scopul studiului de fundamentare 

Scopul Studiului de fundamentare este alegerea solutiei pentru delegarea de gestiunea prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Bozioru, judetul Buzau. 

 
Art.2 Procesul de luare a deciziilor 

Studiul de fundamentare privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare al comunei Bozioru�� vQWRFPLW� GH� FROHFWLYXO� GH� FRRUGRQDUH� ûL�VXSHUYL]DUH�� VH� VXSXQH� VSUH�
GH]EDWHUH�ûL�DSUREDUH�vQ�&RQVLOLXO�ORFDO�DO�FRPXQHL�Bozioru. 

 
$UW���6WXFWXUĄ�ûL�FRQWLQXW 

1. Colectarea VHSDUDWĄ� ûL� WUDQVSRUWXO� VHSDUDW� DO� GHûHXULORU� PXQLFLSDOH� ûL� DO� GHûHXULORU� VLPLODUH�
SURYHQLQG� GLQ� DFWLYLWĄġL� FRPHUFLDOH� GLQ� LQGXVWULH� ûL� LQVWLWXġLL�� LQFOXVLY� IUDFġLL� FROHFWDWH� VHSDUDW��
IĄUĄ� D� DGXFH� DWLQJHUH� IOX[XOXL� GH� GHûHXUL� GH� HFKLSDPHQWH� HOHFWULFH� ûL� HOHFWURQLFH�� EDWHULL� ûL�
acumulatori, 

2. &ROHFWDUHD� ûL� WUDQVSRUWXO� GHûHXULORU� SURYHQLWH� GLQ� ORFXLQġH�� JHQHUDWH� GH� DFWLYLWĄġL� GH�
UHDPHQDMDUH�ûL�UHDELOLWDUH�LQWHULRDUĄ�ûL�VDX�H[WHULRDUĄ�D�DFHVWRUD� 

3. 6RUWDUHD�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�ûL�D�GHûHXULORU�VLPLODUH� 
 

Cap.II. ASPECTE GENERALE 
 

$UW���2ELHFWLYHOH�ûL�FHULQġHOH�D�SURLHFWXOXL 
9 vPEXQĄWĄġLUHD�FRQGLġLLORU�GH�YLDġĄ�DOH�FHWĄġHQLORU� 

http://primariaulmenibuzau.ro/


9 SURPRYDUHD�FDOLWĄġLL�ûL�HILFLHQġD�DFWLYLWĄġLORU�GH�VDOXEUL]DUH� 
9 GH]YROWDUHD�GXUDELOĄ�D�VHUYLFLXOXL� 
9 prestarea serviciului în regim de continXLWDWH�� FX� UHVSHFWDUHD� FRQGLġLLORU� WHKQLFH� VSHFLILFH�

ILHFĄUHL�RSHUDġLL 
9 SURWHFġLD�VĄQĄWĄġLL�SXEOLFH� 
9 UHVSRQVDELOLWDWHD�IDġĄ�GH�FHWĄġHQL� 
9 FRQVHUYDUHD�ûL�SURWHFġLD�PHGLXOXL�vQFRQMXUĄWRU� 
9 WDULIH�HFKLWDELOH�ûL�DFFHVLELOH�WXWXURU�FRQVXPDWRULORU� 
9 nediscriminarea ûL�HJDOLWDWHD�WXWXURU�FRQVXPDWRULORU� 
9 WUDQVSDUHQġD��FRQVXOWDUHD�ûL�DQWUHQDUHD�FHWĄġHQLORU�LQ�OXDUHD�GHFL]LLORU� 
9 DGPLQLVWUDUHD�FRUHFWĄ�ûL�HILFLHQWĄ�D�EXQXULORU�GLQ�SURSULHWDWHD�SXEOLFĄ�ûL�D�EDQLORU�SXEOLFL� 

 
Cap.III. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
$UW���&ROHFWDUHD�VHSDUDWĄ�ûL�WUDQVSRUWXO�VHSDUDW�DO�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�ûL�DO�
GHûHXULORU�VLPLODUH�SURYHQLQG�GLQ�DFWLYLWĄġL�FRPHUFLDOH�GLQ�LQGXVWULH�ûL�LQVWLWXġLL��
LQFOXVLY�IUDFġLL�FROHFWDWH�VHSDUDW��IĄUĄ�D�DGXFH�DWLQJHUH�IOX[XOXL�GH�GHûHXUL�GH�
echipamentH�HOHFWULFH�ûL�HOHFWURQLFH��EDWHULL�ûL�DFXPXODWRUL 

 

Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii: 

a. colectarea si transportul GHûHXULORU menajere �IUDFġLD XPHGĄ� de la persoanele fizice, de la 
persoane juridice ûL de la LQVWLWXġLLOH publice de pe raza comunei Bozioru pîna la punctul de 
sortare; 

b. colectarea si transportul deseurilor reciclabile (fractia uscata): fractiuni de hartie/carton, sticla si 
mase plastice ȾL metal; 

c. FROHFWDUHD�� WUDQVSRUWXO�� GHSR]LWDUHD� ȾL� YDORULILFDUHD� GHûHXULORU voluminoase provenite de la 
populatie, LQVWLWXWLL�SXEOLFH�ȾL�DJHQʰL�HFRQRPLFL�� QHDVLPLODELOH�FHORU�PHQDMHUH� �PRELOĄ��RELHFWH�
FDVQLFH�� GHûHXUL� WH[WLOH� vegetale, lemnoase, deseuri de echipamente electrice ȾL electronice, 
etc.) 
 
$UW���&ROHFWDUHD�GHûHXULORU�municipale 

(1) &ROHFWDUHD� GHVHXULORU� RUJDQLFH� ûL� UH]LGXDOH� VH� IDFH� QXPDL� GLQ� UHFLSLHQWL� VWDQGDUGL]DWL�� SULQ�
descarcarea acestora in autogunoiere. 

(2) &ROHFWDUHD� GHVHXULORU� RUJDQLFH� ûL� UH]LGXDOH� VH� IDFH� LQ� DXWRJXQRLHUH�� LDU� DFHVWHD� YRU� IL� LQFDUFDWH�
astfel LQFDW�GHûHXULOH�VĄ�QX�ILH�YL]LELOH�ûL�VĄ�QX�H[LVWH�SRVLELOLWDWHD�LPSUDVWLHULL�ORU�SH�FĄLOH�SXEOLFH��(VWH�
LQWHU]LV� VD� VH� UĄVWRDUQH� UHFLSLHQWHOH� vQ� FXUġL�� SH� VWUDGĄ� VDX� SH� WURWXDUH�� LQ� YHGHUHD� UHLQFDUFDULL�
GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�LQ�DXWRJXQRLHUH� 
(3) PersonaluO� FDUH� HIHFWXHD]D� FROHFWDUHD� HVWH� REOLJDW� VD� PDQHYUH]H� UHFLSLHQWHOH� FX� JULMĄ� SHQWUX� D�
HYLWD� GHWHULRUDUHD� ORU�� SURGXFHUHD� SUDIXOXL� VDX� UDVSDQGLUHD� GHûHXULORU� LQ� DIDUD� DXWRYHKLFXOHORU� GH�
transport. 



(4) In cazul deteriorarii unor recipiente, si al imprastierii accidentale a deseuri lor in timpul operatiunii 
de golire, personalul care executa colectarea va incarca intreaga cantitate de deseuri in autovehicul, 
DVWIHO�LQFDW�ORFXO�VĄ�UDPkQĄ�FXUDW� 
(5) Operatorul va avea obligatia de a asigura curatenia si dezinfectia punctului de precolecrare dupa 
evacuarea deseurilor din recipiente. 

(6) 3HQWUX� FROHFWDUHD� IUDFWLXQLORU� GH� GHûHXUL� UHFLFODELOH�� RSHUDWRUXO� WUHEXLH� VD� GHġLQD� XWLODMH�
HFKLSDPHQWH� GH� LQFDUFDUH� VL� WUDQVSRUW� FRPSDWLELOH� FX� VLVWHPXO� GH� FROHFWDUH� VHOHFWLYĄ� �FRntainere tip 
FORSRW�GH�FXORUL�GLIHULWH��IXQFġLH�GH�WLSXO�GH�GHûHXUL�� 
(7) Precolectarea deseurilor menajere in spatiile special amenajate se poate face numai in recipiente 
standardizate dotate cu indicatoare privind tipul de fractiuni de deseuri, ce urmeaza a fi depozitate 
temporar, astfel: 

(8) La locuintele individuale precolectarea se va face din ´poarta in poartaµ, astfel: 

9 în recipienti de tip europubela, de capacitate 120 litri pentru deseuri menajere (fractia umeda) 

9 în recipienti de tip sac galben pentru GHûHXUL reciclabile (fractia uscata) 
 
$UW���&ROHFWDUHD�ûL�WUDQVSRUWXO�GHûHXULORU�SURYHQLWH�GLQ�ORFXLQġH��JHQHUDWH�GH�DFWLYLWĄġL�GH�
UHDPHQDMDUH�ûL�UHDELOLWDUH�LQWHULRDUĄ�ûL�VDX�H[WHULRDUĄ�D�DFHVWRUD 

(1) 'HûHXULOH� YROXPLQRDVH� FRQVWDX� vQ� GHûHXUL� VROLGH GH� GLPHQVLXQL� PDUL� �PRELOĄ�� RELHFWH� FDVQLFH��
GHûHXUL� WH[WLOH�� YHJHWDOH�� OHPQRDVH�� RELHFWH� GH� X]� FDVQLF�� GHûHXUL� GH� HFKLSDPHQWH� HOHFWULFH� ûL�
HOHFWURQLFH�� HWF���� FDUH� QX� SRW� IL� SUHOXDWH� FX� VLVWHPHOH� RELûQXLWH� GH� SUHFROHFWDUH� VDX� FROHFWDUH� D�
GHûHXULORU�PXQLFipale. 

(2) 'HûHXULOH� YROXPLQRDVH�� PRELOĄ�� RELHFWH� FDVQLFH�� GHûHXUL� WH[WLOH�� YHJHWDOH�� OHPQRDVH�� YRU� IL�
GHSR]LWDWH�GH�GHġLQĄWRUXO�DFHVWRUD��vQ�YHGHUHD�SUHOXĄULL�GH�FĄWUH�RSHUDWRUXO�GH�VDOXEUL]DUH��vQ�ORFXUL�FH�
YRU� IL� VWDELOLWH� GH� DXWRULWDWHD� ORFDOĄ� ûL YRU� IL� FROHFWDWH� SHULRGLF� GH� FĄWUH� RSHUDWRUXO� GH� VDOXEUL]DUH��
FRQIRUP� XQXL� SURJUDP� vQWRFPLW� ûL� DSUREDW� GH� DXWRULWĄġLOH� DGPLQLVWUDġLHL� SXEOLFH� ORFDOH� ûL� FRPXQLFDW�
SRSXODġLHL�ûL�RSHUDWRULORU�HFRQRPLFL� 
(3) &ROHFWDUHD�GHûHXULORU�YROXPLQRDVH��QHDVLPLODELOH�FHORU�PHQDMHUH��SURYHQLWH�GH� OD�SRSXODġLH�VH�YD�
UHDOL]D� VHOHFWLY�� SH� FDWHJRULL� GH� GHûHXUL�� SULQ� VWDELOLUHD� ]LOHORU� ûL� LQWHUYDOXOXL� RUDU� GH� DûD� QDWXUĄ� vQFkW�
GHġLQĄWRULL�GH�GHûHXUL�YROXPLQRDVH�� LQFOX]kQGX-VH�vQ�DFHVWHD�ûL�GHûHXULOH�GH�HFKLSDPHQWH�HOHFWULFH�ûL�
HOHFWURQLFH�� VĄ� SRDWĄ� SUHGD� DFHVWH� GHûHXUL�� LDU� RSHUDWRUXO� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� VĄ� VH� SRDWĄ�
RUJDQL]D� DVWIHO� vQFkW� VĄ� SRDWĄ� DVLJXUD� IOX[XO� WHKQRORJLF� GH� FROHFWDUH�� WUDQVSRUW�� VRUWDUH�� GHSR]LWDUH�
GHûHXUL�VDX�PDWHULDOH�UHIRORVLELOH�VDX�YDORULILFDELOH� 
(4) 'XSĄ� WHUPLQDUHD� DFġLXQLL� GH� FROHFWDUH�� RSHUDWRUXO� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� WUHEXLH� VĄ� LJLHQL]H]H�
locul/locurile din care s-D�UHDOL]DW�FROHFWDUHD��SULQ�PĄWXUDUH�ûL�VSĄODUH� 
(5) 2SHUDWRUXO�HVWH�REOLJDW�VĄ� UHVSHFWH�WRDWH�UHJOHPHQWĄULOH�REOLJDWRULL� LPSXVH SH� OLQLH�GH�SURWHFġLD�
PXQFLL�� SURWHFġLD� ûL� VWLQJHUHD� LQFHQGLLORU� ûL� SURWHFġLD� PHGLXOXL�� DûD� FXP� DX� IRVW� HOH� FHUXWH� vQ�
DXWRUL]DġLLOH�HOLEHUDWH�GH�RUJDQLVPHOH�DELOLWDWH� 

 
$UW���6RUWDUHD�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�ûL�D�GHûHXULORU�VLPLODUH� 

(1) 6RUWDUHD� GHûHXULORU PXQLFLSDOH� VH� IDFH� vQ� VFRSXO� UHGXFHULL� FDQWLWĄġLL� GH� GHûHXUL� WUDQVSRUWDWH� OD�
depozitul final. 

(2) $FWLYLWDWHD� GH� VRUWDUH� D� GHûHXULORU� PXQLFLSDOH� HVWH� R� FRPSRQHQWĄ� D� VHUYLFLXOXL� SXEOLF� GH�
VDOXEUL]DUH�PHQDMHUĄ�FDUH�IDFH�RELHFWXO�GHOHJĄULL�GH�JHVWLXQH�ûL�FXSULQGH�XUPĄWRDUHOH�RSHUDġLL� 



9 sortarea HIHFWLYĄ a GHûHXULORU din amestec pe tipuri ûL categorii, DûD cum sunt ele 
specificate în OHJLVODġLH sau sub IRUPĄ�GH�DQJDMDPHQW�SULYLQG�UHJLPXO GHûHXULORU� 

9 eliminarea ûL transportul FĄWUH depozitul final a GHûHXULORU nereciclabile, rezultate în urma 
procesului de sortare. 

(3) 3H�SHULRDGD�GHUXOĄULL�FRQWUDFWXOXL�GH�GHOHJDUH�D�JHVWLXQLL��RSHUDWRUXO�YD�UHVSHFWD�FRQGLġLLOH�LPSXVH�
GH�DXWRULWĄġLOH�GH�PHGLX�FRPSHWHQWH� 

 
Art.9 Responsabilitatile operatorului 

Pe parcursul GHVIĄûXUĄULL�DFWLYLWĄġLL�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH��RSHUDWRUXO�HVWH�UHVSRQVDELO�GH� 
9 interzicerea GHVFĄUFDULL RULFĄURU�FDWHJRULL de GHûHXUL direct pe sol ; 
9 VWDġLRQDUHD� GHûHXULORU� FX� FRQġLQXW� RUJDQLF� PD[LP� ��� RUH� vQ� SHULRDGD� PDL-RFWRPEULH�� ûL�

maxim 48 de ore în perioada noiembrie-DSULOLH�� VDX� VWDġLRQDUHD� PDL� PXOW� GH� ��� GH� RUH��
QXPDL�FX�DYL]XO�DXWRULWĄġLORU�GH�PHGLX competente; 

9 HYLWDUHD�IRUPDULL�GH�VWRFXUL�GH�GHûHXUL�VRUWDWH�FH�XUPHD]Ą�VĄ�ILH�YDORULILFDWH��VDX�VWRFXUL�GH�
produse UH]XOWDWH�vQ�XUPD�VRUWĄULL��FDre ar putea genera fenomene de poluare a mediului 
VDX�FDUH�SUH]LQWĄ�ULVFXUL�GH incendiu IDġD�GH YHFLQĄWĄġL� 

9 LQWHU]LFHUHD�HYDFXĄULL�DSHORU�X]DWH�UH]XOWDWH�vQ�XUPD�GHVIĄûXUĄULL�DFWLYLWĄġLL�GH�VRUWDUH�GLUHFW�
în emisarul natural; 

9 îndeplinirea obiectivului anuaO� GH� UHGXFHUH� D� FDQWLWĄġLORU� GH� GHûHXUL� DMXQVH� vQ� GHSR]LWXO�
ILQDO��ûL�GH�SODWĄ�D FRQWULEXġLHL anuale FĄWUH Fondul de Mediu, în cazul neîndeplinirii acestui 
obiectiv, vQ�FRQGLġLLOH legii. 

 
Art.10 Cantitati medii 

&DQWLWDWHD� PHGLH� DQXDOĄ� GH� GHûHXUL în amestec sortate selectiv din comuna Bozioru WUHEXLH� VĄ� ILH�
FRQIRUPĄ�OHJLVODġLHL�GH�PHGLX�vQ�YLJRDUH� 
 
Anul  Deseuri reziduale Deseuri reciclabile 

2017 .............. tone .............. tone 
2018 .............. tone .............. tone 
2019 .............. tone .............. tone 
2020 .............. tone .............. tone 
2021 .............. tone .............. tone 
Total: .............. tone .............. tone 

 
$UW����7UDQVSRUWXO�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH 

(1) 'HûHXULOH municipale se transporta cu autogunoierele, folosindu-se la maxim capacitatea de 
LQFĄUFDUH� 
(2) $XWRJXQRLHUHOH�YRU�DYHD�R�VWDUH�WHKQLFĄ�ûL�GH�LQWUHWLQHUH�FRUHVSXQ]DWRDUH�FLUFXODWLHL�SH�GUXPXULOH�
SXEOLFH�� IĄUĄ� VFXUJHUL� GH� FDUEXUDQġL�� OXEUHILDQġL� VDX� OLFKLGe specifice, vor fi compatibile cu tipul 
UHFLSLHQWHORU�GH�SUHFROHFWDUH��EHQHOH�GH�LQFĄUFDUH�YRU�IL�HWDQûH�ûL�YRU�IL�SHUVRQDOL]DWH�FX�R�LQVFULSġLH��
YL]LELOĄ�SH�FHO�SXWLQ�GRXĄ�ODWXUL�DOH�VDOH��QX�PDL�PLFĄ�GH���PS��FDUH�YD�FRQġLQH�GHQXPLUHD�FRPSDQLHL�
de salubUL]DUH��DGUHVD�ûL�QXPDUXO�GH�WHOHIRQ� 
(3) Fiecare autogunoiera va detine licenta de executie emisa de Autoritatea Rutiera Romana. 



(4) %HQHOH�YRU�IL�VSDODWH�OD�FHO�PXOW�GRXD�]LOH�ûL�YRU�IL�GH]LQIHFWDWH�VDSWDPDQDO�LQ�LQWHULRU�VL�OD�H[WHULRU��
cu substante recomandate de specialisti autorizati in domeniu. 

(5) 'HûHXULOH�PHQDMHUH��FX�H[FHSġLD�FHORU�UHFLFODELOH��YRU�IL�WUDQVSRUWDWH�vQ�YHGHUHD�VRUWĄULL� OD�SXQFWXO�
GH�VRUWDUH��LDU�GXSĄ�VRUWDUHD�GHûHXULORU�YRU�IL�WUDQVSRUWDWH�VSUH�GHSR]LWDUH�ILQDOĄ�OD�GHSR]LWXO�HFRORJic 
GH�GHûHXUL�� 

 
$UW����(OLPLQDUHD�ûL�GHSR]LWDUHD�GHûHXULORU 

(1) 'HûHXULOH� PXQLFLSDOH� YRU� IL� GHSR]LWDWH� DVWIHO� GHûHXULOH� UH]LGXDOH� YRU� IL� HYDFXDWH� OD� GHSR]LWXO�
HFRORJLF�GH�GHûHXUL� 
(2) 'HûHXULOH�UH]LGXDOH��GXSĄ�FROHFWDUH�ûL�VRUWDUH��VH�YRU�GHSXQ�QXPDL�LQ�depozitul special realizat in 
DFHVW� VFRS� ûL� FDUH� IXQFWLRQHD]D� FX� UHVSHFWDUHD� SUHYHGHULORU� OHJLVODġLHL� LQ� YLJRDUH�� /D� GHSR]LWXO�
amenajat vor fi acceptate numai deseurile reziduale aduse în mijloace de transport autorizate. 

(3) 'HûHXULOH� UHFLFODELOH� YRU� IL� HYDFXDWH� vQ� FRQIRUPLWDWH� FX� OHJLVODġLD� vQ� YLJRDUH�� SH� PDVXUĄ� FH� VH� YD�
implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor reciclabile.  

(VWH� LQ� UHVSRQVDELOLWDWHD� RSHUDWRUXOXL� GH� D� JHVWLRQD� ûL� YDORULILFD� GHVHXULOH� UHFLFODELOH� SUHFROHFWDWH�
selectiv.  

Se iQWHU]LFH�DPHVWHFDUHD�GHûHXULORU�UHFLFODELOH�FROHFWDWH�VHOHFWLY�FX�GHûHXULOH�UH]LGXDOH�VDX�DOWH�GHûHXUL�
SUHFXP�ûL�GHSR]LWDUHD�GHûHXUL�UHFLFODELOH�FROHFWDWH�VHOHFWLY� 

 
$UW����$QDOL]D�SĄUġLORU�LQWHUHVDWH 

$XWRULWDWHD� SXEOLFĄ� ORFDOĄ� vQ� FDOLWDWH� GH� DXWRULWDWH� FRQWUDFWDQWĄ�� XUPĄUHûWH� FD� XWLOL]DWRULL� �SHUVRDQH�
IL]LFH�� DJHQġL� HFRQRPLFL�� LQVWLWXġLL� SXEOLFH��� VĄ� EHQHILFLH]H� GH� VHUYLFLL� FDUH� VĄ� FRUHVSXQGĄ� FRQGLġLLORU�
PLQLPH�SUHYĄ]XWH�GH�OHJLVODġLD�vQ�GRPHQLX�ûL�D�QRUPHORU�HXURSHQH�SULYLQG�FUHûWHUHD�VWDQGDUGXOXL�GH�
calitate în executarea serviciilor de salubrizare. 

$OWH� SĄUġL� LQWHUHVDWH�� - DXWRULWĄġLOH� GH� UHJOHPHQWDUH�� GXSĄ� FXP� XUPHD]Ą� $XWRULWDWHD� 1DġLRQDOĄ� GH�
5HJOHPHQWDUH� D� 6HUYLFLLORU� &RPXQLWDUH�� $JHQġLD� GH� 0HGLX�� *DUGD� 1DġLRQDOĄ� GH� 0HGLX-Comisariatul 
-XGHġHDQ�%X]DX��A.N.$�3�ûL�'LUHFġLD�*HQHUDOĄ�D�)LQDQġHORU�3XEOLFH�%X]DX� 

 
$UW����5HODġLD�SURLHFWXOXL�FX�SROLWLFLOH�SXEOLFH�UHOHYDQWH 

0RGXO�GH�RUJDQL]DUH�ûL�IXQFġLRQDUH�D�VHUYLFLXOXL�SXEOLF�GH�VDOXEUL]DUH�PHQDMHUD�WUHEXLH�VĄ�VH�UHDOL]H]H�
SH�ED]D�XUPĄWRDUHORU�SULQFLSLL� 

9 proWHFġLD VĄQĄWĄġLL publice; 
9 autonomia ORFDOĄ ûL descentralizarea; 
9 responsabilitatea IDġĄ de FHWĄġHQL� 
9 conservarea ûL SURWHFġLD mediului vQFRQMXUĄWRU� 
9 calitatea ûL continuitatea serviciului; 
9 tarife echitabile ûL accesibile tuturor consumatorilor; 
9 nediscriminarea ûL egalitatea tuturor consumatorilor; 
9 WUDQVSDUHQġD� consultarea ûL antrenarea FHWĄġHQLORU�LQ�OXDUHD�GHFL]LLORU� 
9 administrarea FRUHFWĄ�ûL HILFLHQWĄ a bunurilor din proprietatea SXEOLFĄ ûL a banilor publici; 
9 dezvoltarea GXUDELOĄ� 

 
Cap.IV FEZA%,/,7$7($�7(+1,&ă�$�352,(&78/8, 

 
$UW����,QIRUPDġLL�WHKQLFH�JHQHUDOH 



Comuna Bozioru DUH�R�SRSXODġLH�VWDELOĄ�GH�FLUFD�898 locuitori, cu un numar total de 584 gospodarii 
individuale. 

De asemenea, în prezent, în comuna Bozioru vûL� GHVIĄûRDUĄ� DFWLYLWDWHD� XQ� numar de aproximativ 30 
DJHQġL�HFRQRPLFL��LQFOXVLY�LQVWLWXġLL�SXEOLFH�� 

Sistemul de colectare propus 

Comuna Bozioru XUPĄUHVWH�GH]YROWDUHD�XQXL�VLVWHP�GXUDELO�SHQWUX�JHVWLRQDUHD�GHûHXULORU de pe raza 
XQLWĄʰLL�DGPLQLVWUDWLY�WHULWRULDOH��FDUH�VĄ�UHGXFĄ�LPSDFWXO�DVXSUD�PHGLXOXL��SULQ�vPEXQĄWĄWLUHD�VHUYLFLLORU�
DFWXDOH�GH�JHVWLRQDUH�D�GHûHXULORU��vQ�FRQIRUPLWDWH�FX�UHJOHPHQWĄULOH�8(�vQ�YLJRDUH� 
2ELHFWLYHOH� VL� ʰLQWHOH� SULYLQG� JHVWLRQDUHD� GHûHXULOor în Comuna Bozioru au fost stabilite pe baza 
SUHYHGHULORU�OHJLVODWLYH�HXURSHQH�VL�QDWLRQDOH�VL�WLQkQG�VHDPD�GH�VLWXDWLD�DFWXDOĄ�GLQ�MXGHW� 
Obiectivele VXQW�FODVLILFDWH�vQ�GRXĄ�FDWHJRULL��RELHFWLYH�JHQHUDOH�VL�RELHFWLYH�WHKQLFH� 
Obiectivele generale (2022-������VH�UHIHUĄ�OD�� 

- DVSHFWHOH� LQVWLWXWLRQDOH� VL� RUJDQL]DWRULFH� QHFHVDUH� LPSOHPHQWĄULL� VLVWHPXOXL� LQWHJUDW� GH�
JHVWLRQDUH�D�GHûHXULORU�� 

- ILQDQWDUHD�VLVWHPXOXL�GH�JHVWLRQDUH�D�GHûHXULORU�� 
- informarea si constientizarea publicului,  

- vPEXQĄWĄWLUHD�VLVWHPXOXL�de colectare,  

- SUHOXFUDUHD�VL�YDOLGDUHD�GDWHORU�SULYLQG�JHVWLRQDUHD�GHûHXULORU�� 
Obiectivele tehnice sunt: 

- SUHYHQLUHD�JHQHUĄULL�GHûHXULORU�- campanii de informare si constientizare privind metodele de 
SUHYHQLUH�D�JHQHUĄULL�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH� 

- colectarea ȾL� WUDQVSRUWXO� GHȾHXULORU� - PRGHUQL]DUHD� ȾL� H[WLQGHUHD� VLVWHPHORU� DFWXDOH� GH�
FROHFWDUH�ȾL�WUDQVSRUW 

- FROHFWDUHD� VHSDUDWĄ� ȾL� WUDQVSRUWXO� VHSDUDW� DO� GHȾHXULORU� UHFLFODELOH�� DVWIHO� vQFkW� VĄ� VH� DVLJXUH�
DWLQJHUHD� ʰLQWHORU� OHJLVODWLYH� GH� UHFLFODUH� YDORULILFDUH� D GHȾHXULORU� PXQLFLSDO� vQFXUDMDUHD�
SRSXODʰLHL�VĄ�FRPSRVWH]H�GHȾHXULOH�ELRGHJUDGDELOH�vQ�JRVSRGĄULLOH�SURSULL��DYkQG�vQ�YHGHUH�FĄ�
OD�QLYHOXO�MXGHʰXOXL�QX�H[LVWĄ�LQVWDODʰLH�GH�WDUWDUH�PHFDQR-ELRORJLFĄ�LPSOHPHQWDUHD�GH�VFKHPH�
GH�FROHFWDUH�VHSDUDWĄ� vQFHSkQG�FX� DQXO������SHQWUX�GHVHXULOH�YROXPLQRDVH� LQFOXVLY�VDOWHOH�ȾL�
PRELOĄ��GHVHXULOH�GH�OHPQ��GHȾHXULOH�WH[WLOH� 

-  SURPRYDUHD�YDORULILFĄULL�GHûHXULORU� 
 

Obiective de investitii 

Colectare si transport: 

&DQWLWDWHD�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�solide JHQHUDWĄ� vQ�&RPXQD�Bozioru si ce trebuie colectate, este de 
aproximativ 100 to / an. 

&DQWLWDWHD�GH�GHȾHXUL�reciclabile generate în Comuna Bozioru este de aproximativ 10 to / an. 

'H]YROWDUHD�VLVWHPXOXL�GH�FROHFWDUH�VHOHFWLYĄ�SHQWUX�&RPXQD�Bozioru este unul din obiectivele cadru 
VL�SULQFLSDOXO�PLMORF�GH�vQGHSOLQLUH�D�ġLQWHORU�GH�UHFLFODUH��FROHFWDUHD�VHOHFWLYĄ�FRQWULEXLH�OD�WLQWD�SULYLQG�



GHYLHUHD�GHûHXULORU�GH�OD�GHSR]LWDUH���DVWIHO�HVWH�IRDUWH�LPSRUWDQWĄ�DOHJHUHD�XQHL�DQXPLWH�VFKHPH�GH�
colectare deseuri. 

In principiu, sistemul GH� FROHFWDUH� GLQ� WRDWH� ]RQHOH�� WUHEXLH� VĄ� WUHDFĄ� GH� OD� FROHFWDUHD� vQ� DPHVWHF� OD�
FROHFWDUHD� VHOHFWLYĄ�� FRQIRUP� 'LUHFWLYHL� FDGUX� UHFHQW� LPSLHPHQWDWĄ� ���������&(��� /HJLVODġLD� PDL�
UHFHQWĄ��2�8�*����������LPSXQH�FD�DFHVW�VLVWHP�VĄ�LQFOXGĄ�FHO�SXWLQ�FROHFWDUHD�VHOHFWLYĄ�D�IUDFʰLLORU�GH�
KkUWLH��PHWDO��SODVWLF��VWLFOĄ��GHȾHXUL�UH]LGXDOH� 
'HVHXULOH�UHFLFODELOH�FROHFWDWH�VHSDUDW�YRU�IL� WUDQVSRUWDWH� OD�R� LQVWDODʰLH�GH�VRUWDUH�VDX�YRU�IL�SUHGDWH�
GLUHFW� RSHUDWRULORU� DXWRUL]DWL� SHQWUX� SUHOXFUDUHD� ORU� vQ� YHGHUHD� UHFLFOĄULL�� LDU� vQ� FD]XO� GHûHXULORU�
reziduale acestea vor fi transportate la cel mai apropiat depozit ecologic. 

Pentru colectarea deseurilor din Comuna Bozioru��VH�SURSXQ�XUPĄWRDUHLH�WLSXUL�GH�SXEHOH� 
- 3XEHOH� GH� ���� O� SHQWUX� FROHFWDUHD� GHȾHXULORU� UH]LGXDOH� vQ� VLVWHP� GLQ� FDVĄ� vQ� FDVĄ� GH� OD�

JRVSRGĄULLOH�FX���SHUVRDQH� 
- 5HFLSLHQWH�VDFL�SHQWUX�FROHFWDUHD�GHûHXULORU�UHFLFODELOH�vQ�VLVWHP�GLQ�FDVĄ�vQ�FDVĄ� 
- &RQWDLQHUH�GH�����UQF�SHQWUX�FROHFWDUHD�GHȾHXULORU�YDORULILFDELOH amplasate pe domeniul public 

)UHFYHQʰD� GH� FROHFWDUH HVWH� VWDELOLWĄ� SH� ED]D� SURJUDPXOXL� GH� FROHFWDUH� D�GHVHXULORU� VL� GH� WLSXULOH�GH�
UHFLSLHQWH� IRORVLWH� FX� UHVSHFWDUHD� OHJLVODʰLHL� DSOLFDELOH� 2UGLQXO� $156&� QU��������� SULYLQG� DSUREDUHD�
5HJXODPHQWXOXL�GH�FDGUX�GH�VDOXEUL]DUH�D�ORFDOLWĄʰLORU��2UGLQXO�0LQLVWUXOXL 6ĄQĄWĄʰLL�QU������������������
6H�REWLQ�SURFHQWH�GH�YDORULILFDUH�PDL�PDUL�GDFĄ�IUHFYHQWD�GH�FROHFWDUH�HVWH�PDL�PDUH� 
5HFLSLHQWHOH� FX� FDSDFLWĄWL� PDL� PLFL� VXQW� FROHFWDWH� PDL� IUHFYHQW� SHQWUX� D� DVLJXUD� FROHFWDUHD� XQHL�
FDQWLWĄWLL�FkW�PDL�PDUL�GH�IUDFWLH�UHFLFLDELOĄ� 
$OĄWXUL� GH� UHFLSLHQWHOH� GH� FROHFWDUH� �SXEHOH�� FRQWDLQHUH�� VDFL�� YRU� PDL� IL� QHFHVDUH� HFKLSDPHQWH� GH�
colectare (vehicule - DXWRJXQRLHUH�GH����PF��DXWRVSHFLDOĄ�SHQWUX�FROHFWDUHD�GHûHXULORU�YRLXPLQRDVH�� 
)OX[XULOH� VSHFLDOH� GH� GHȾHXUL� FXSULQVH� vQ� VLVWHPXO GH� FROHFWDUH� VHSDUDWH� VXQW� GHȾHXUL� YROXPLQRDVH��
GHȾHXUL�GH�OHPQ�ȾL�GHȾHXULOH�WH[WLOH� 
3HQWUX� FROHFWDUHD� DFHVWRU� IOX[XUL� GH� GHȾHXUL� VH� YD� SURSXQH� SULn FDLHWXO� GH� VDUFLQL� FD� RSHUDWRUXO� VĄ�
RUJDQL]H]H�FDPSDQLL�GH�FROHFWDUH�ȾL�VĄ�OH�FROHFWH]H�ȾL�vQ�VLVWHPXO�OD cerere. 

Necesarul de utilaje: 

$XWRVSHFLDOD�FRPSDFWRDUH�FX�FDSDFLWDWH�HFKLYDOHQWĄ�GH����PF�SHQWUX�FROHFWDUHD�GHȾHXULORU�UH]LGXDOH��
1 buc 

$XWRVSHFLDOĄ� SHQWUX� FROHFWDUHD� GHȾHXULORU� YROXPLQRDVH� ȾL� WH[WLOH� SURYHQLWH� GH� OD� SRSXODʰLH�� LQVWLWXʰLL�
SXEOLFH�ȾL�DJHQʰi economici: 1 buc 

Costul total cu utilajele (lei): 1.068.362,17 lei. 

 
Calculul tarifelor 
3HQWUX� DVLJXUDUHD� ILQDQʰĄULL� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH�� XWLOL]DWRULL� DFKLWĄ� FRQWUDYDORDUHD� VHUYLFLXOXL� GH�
salubrizare prin: 

9 7DULIH�� vQ� FD]XO� SUHVWDʰLLORU� GH� FDUH� EHQHILFLD]Ą� LQGLYLGXDO�� SH� ED]D� GH� FRQWUDFW� GH�
prestare a serviciului de salubrizare;  

9 WD[H�VSHFLDOH��vQ�FD]XL�SUHVWDWLLORU�HIHFWXDWH�vQ�EHQHILFLXO�vQWUHJLL�FRPXQLWĄWL�ORFDOH�� 
9 WD[H�VSHFLDOH��vQ�FD]XO�SUHVWDWLLORU�GH�FDUH�EHQHILFLD]Ą�LQGLYLGXDO�IĄUĄ�FRQWUDct. 



&XDQWXPXO� VL� UHJLPXO� WDULIHLRU� VL� WD[HORU� VSHFLDOH� VH� VWDELOHVF�� VH� DMXVWHD]Ą� VDX� VH� PRGLILFD� GH� FĄWUH�
DXWRULWĄġLLH� DGPLQLVWUDWLHL� SXEOLFH� ORFDOH�� SRWULYLW� SUHYHGHULLRU� OHJDOH� vQ� YLJRDUH�� Structura si nivelul 
tarifelor si taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: 

9 6Ą�DFRSHUH�FRVWXO�HIHFWLY�DO�SUHVWĄULL�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH� 
9 6Ą� DFRSHUH� FHO� SXWLQ� VXPHOH� LQYHVWLWH� VL� FKHOWXLHOLOH� FXUHQWH� GH� vQWUHWLQHUH� VL�

exploatare a serviciului de salubrizare;  

9 VD�vQFXUDMH]H�LQYHVWLʰLLOH�GH�FDSLWDO 
9 VĄ�UHVSHFWH�ȾL�VĄ�DVLJXUH�DXWRQRPLD�ILQDQFLDUĄ�D�RSHUDWRUXOXL� 

7DULIHOH� WUHEXLH� VĄ� DVLJXUH� DWkW� YLDELOLWDWHD� HFRQRPLFĄ� D� RSHUDWRULORU� SUHVWDWRUL� DL� DFWLYLWĄġLL� VSHFLILFH�
VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�D�ORFDOLWĄġLORU��FkW�VL�SURWHMDUHD�LQWHUHVHORU�XWLOL]DWRULORU� 
TDULIHOH� SHQWUX� DFWLYLWĄWLOH� VSHFLILFH� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� VH� IXQGDPHQWHD]Ą� SH� ED]D� FKHOWXLHOLORU�
de productie, exploatare, a cheltuielilor de întretinere si reparatii, a amortismentelor aferente 
capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, a costurilor de protectie a mediului, costurilor 
GH� VHFXULWDWH� VL� VĄQĄWDWH� vQ� PXQFĄ�� D� FRVWXULLRU� FDUH� GHULYĄ� GLQ� FRQWUDFWXO� GH� GHOHJDUH� D� JHVWLXQLL�
VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH�� D� FKHOWXLHOLORU� ILQDQFLDUH� VL� LQFOXG� R� FRWĄ� SHQWUX� FUHDUHD� VXUVHORU� GH�
de]YROWDUH�VL�PRGHUQL]DUH�D�VLVWHPHORU�GH�XWLOLWĄWL�SXEOLFH��SUHFXP�VL�R�FRWĄ�GH�SURILW� 
&RWD� GH� GH]YROWDUH� DSUREDWĄ� GH� DXWRULWĄWLOH� DGPLQLVWUDWLHL� SXEOLFH� ORFDOH� YD� IL� GHWHUPLQDWĄ� SH� ED]D�
unor studii tehnico-HFRQRPLFH��GLQ�FDUH�VĄ�UH]XOWH�RSRUWXQLWDWHD��YDOoarea si termenul de recuperare a 
LQYHVWLWLHL��SUHFXP�VL�FUHVWHUHD�FDOLWĄġLL�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH� 
6XPHOH� vQFDVDWH�� FRUHVSXQ]ĄWRDUH� FRWHL� GH� GH]YRLWDUH�� VH� FRQVWLWXLH� vQWU-un cont distinct, iar fondul 
UH]XOWDW� YD� IL� XWLOL]DW� FX� DYL]XO� DXWRULWĄWLORU� Ddministratiei publice locale implicate, numai pentru 
dezvoltarea infrastructurii sistemului public. 

7DULIHOH�SHQWUX�DFWLYLWĄġLOH�VSHFLILFH�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�VH�GHWHUPLQĄ�GH�FĄWUH�RSHUDWRUL��OXkQG�vQ�
calcul numai acele cheltuieli care sunt specificH�DFWLYLWĄġLL�UHVSHFWLYH�� 
2SHUDWRUXO�FDUH�SUHVWHD]Ą�PDL�PXOWH�WLSXUL�GH�DFWLYLWĄʰL�VDX�PDL�PXOWH�VHUYLFLL�WUHEXLH�VĄ�ʰLQĄ�HYLGHQʰH�
GLVWLQFWH� SH� ILHFDUH� DFWLYLWDWH� VDX� WLS� GH� VHUYLFLX�� DYkQG� FRQWDELOLWDWH� VHSDUDWĄ� SH� ILHFDUH� WLS� GH�
DFWLYLWDWH��VHUYLFLX�ȾL�localitate de operare. 

)XQGDPHQWDUHD�FKHOWXLHOLORU�DIHUHQWH�ILHFĄUHL�DFWLYLWĄġL�vQ�SDUWH�VH�IDFH�SH�ED]D�FRQVXPXULORU�QRUPDWH�
GH� FRPEXVWLELO�� OXEULILDQġL�� PDWHULL� SULPH� ûL� PDWHULDOH�� XWLOLWĄġL�� UHVSHFWLY� HQHUJLH�� DSĄ� ûL�VDX� JD]H� vQ�
VFRS�WHKQRORJLF�ûL�D�SUHġXULORU�DFHVWRUD�vQ�YLJRDUH��D�FKHOWXLHOLORU�FX�PXQFD�YLH��SUHFXP�ûL�D�FHORUODOWH�
HOHPHQWH�GH�FKHOWXLHOL�QHFHVDUH�SUHVWĄULL�DFWLYLWĄġLL�UHVSHFWLYH� 
ÍQ�FD]XO�vQ�FDUH�RSHUDWRUXO�GHVIĄȾRDUĄ�ȾL�DOWH�DFWLYLWĄʰL��FRWD�GH�FKHOWXLHOL�LQGLUHFWH��SUHFXP�ȾL�FRWD�GLQ�
FKHOWXLHOLOH� JHQHUDOH� DOH� VRFLHWĄʰLL� VH� YRU� UHSDUWL]D� SH� ILHFDUH� HOHPHQW� GH� FKHOWXLHOL�� SURSRUWLRQDO� FX�
SRQGHUHD�DFHVWXL�HOHPHQW�vQ�WRWDO�FKHOWXLHOL��3HQWUX�DFHVWH�FKHOWXLHOL�VH�SUHFL]HD]Ą�FKHLD�GH�UHSDUWL]DUH�
a acestora pe fiecare activitate. 

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fisa de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele 
SURSXVH��FDUH�VĄ�FXSULQGĄ�WRWDOLWDWHD�FKHOWXLHOLORU�FX�PXQFD�YLH-salarii directe, indirecte, sporuri, etc, 
SH�FDWHJRULL�GH�SHUVRQDO��vQ�FRQFRUGDQʰĄ�FX�RUJDQLJUDPD DSUREDWĄ� 
6WDELOLUHD�WDULIHORU�SHQWUX�DFWLYLWĄġLOH�VSHFLILFH�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�VH�IDFH�SRWULYLW�IRUPXOHL� 
             V 
        T = ņņņ, unde: 
             Q 



    T - tariful stabilit; 
    V - YHQLWXO�SURJUDPDW�DO�DFWLYLWĄġLL�UHVSHFWLYH��OD�nivelul anului; 
    Q - FDQWLWDWHD� SURJUDPDWĄ� vQ� XQLWĄġL� GH� PĄVXUĄ� VSHFLILFH�� OD� QLYHOXO� DQXOXL� vQ� FDUH� VH� IDFH�
propunerea. 
Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în conditii normale de prestare a 
serviciilor.  

În situatia în caUH� SUHVWDUHD� VHUYLFLLORU� VH� IDFH� vQ� FRQGLWLL� GHRVHELWH�� UHVSHFWLY� H[HFXWLD� OXFUĄULORU� SH�
GUXPXUL� vQ� SDQWĄ�� GUXPXUL� vQJXVWH�� FDURVDELO� vQ� FDUH� VXQW� SDUFDWH� DXWRYHKLFXOH� UH]XOWĄ� R� FUHVWHUH� D�
normeior de consum care conduce la cresterea cheltuielilor de exploatare. 

7DULIHOH� SHQWUX� DFWLYLWĄWLOH� VSHFLILFH� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� VH� SRW� DMXVWD�� FX� DSUREDUHD� DXWRULWĄʰLL�
administratiei publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evolutia parametrului de ajustare, 
în baza cererilor de ajustare, însoʰLWH� GH� GRFXPHQWDʰLD� GH� IXQGDPHQWDUH�D� WDULIHORU�� SH� HOHPHQWH�GH�
cheltuieli. 

7DULIHOH�SHQWUX�DFWLYLWĄWLOH�VSHFLILFH�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�SRW�IL�PRGLILFDWH�vQ�XUPĄWRDUHOH�VLWXDʰLL� 
a) OD� PRGLILFDUHD� PDMRUĄ� D� FRVWXULORU�� GHWHUPLQDWĄ� GH� SXQHUHD� vQ� IXQFġLXQe a unor 

XWLODMH� SHQWUX� vPEXQĄWĄġLUHD� FDOLWDWLYĄ� D� VHUYLFLLORU� SXEOLFH� GH� VDOXEUL]DUH� ûL� QXPDL�
GXSĄ�LQWUDUHD�vQ�H[SORDWDUH�D�DFHVWRUD� 

b) SHQWUX�FD]XULOH�FDUH�FRQGXF�OD�PRGLILFDUHD�VWUXFWXUDOĄ�D�FRVWXULORU�VDX�D�FDQWLWĄġLORU�
RUL� OD� PRGLILFDUHD� FRQGLġLLORU� GH� SUHVWDUH� D� DFWLYLWĄġLL�� FDUH� GHWHUPLQĄ� PRGLILFDUHD�
FRVWXULORU�FX�R�LQIOXHQġĄ�PDL�PDUH�GH�����SH�R�SHULRDGĄ�GH���OXQL�FRQVHFXWLY� 

c) OD� PRGLILFĄULOH� GHWHUPLQDWH� GH� SUHYHGHULOH� OHJLVODWLYH� FDUH� FRQGXF� OD� FUHûWHUHD�
FKHOWXLHOLORU�GH�SURWHFġLH�D�PHGLXOXL�ûL�GH�VHFXULWDWH�ûL�VĄQĄWDWH�vQ�PXQFĄ� 

     
Situatia principalilor indicatori economico-financiari ai serviciului de salubrizare în intervalul 2017-2021 

3HQWUX�DVLJXUDUHD�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�PHQDMHUĄ�vQ�&RPXQD�Bozioru conform datelor furnizate de 
operatorul DFWXDO�DX�IRVW�vQUHJLVWUDWH�XUPĄWRDUHOH�FKHOWXLHOL�� 
 

Nr. crt 
An 

Valoare 
(lei cu TVA) 

1 2017  
2 2018  
3 2019  
4 2020  
5 2021  

 

)LQDQʰDUHD� QHFHVDUĄ� SHQWUX� UHDOL]DUHD� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� PHQDMHUĄ� D� IRVW� DVLJXUDWĄ� SULQ� WD[D 
ORFDOĄ�vQFDVDWĄ�GH�DXWRULWDWHD�ORFDOĄ� 

 
$UW����6WDQGDUGH�GH�SHUIRUPDQġĄ�WHKQLFĄ 

(1) ,QGLFDWRULL�GH�SHUIRUPDQġĄ�VWDELOHVF�FRQGLġLLOH�FH�WUHEXLH�UHVSHFWDWH�GH�RSHUDWRUL�SHQWUX�DVLJXUDUHD�
VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�D�ORFDOLWĄġLORU� 
(2) Indicatorii de SHUIRUPDQġĄ� DVLJXUĄ� FRQGLġLLOH� SH� FDUH� WUHEXLH� VĄ� OH� vQGHSOLQHDVFĄ� VHUYLFLXO� GH�
salubrizare avându-se în vedere: 



a. continuitatea din punct de vedere cantitativ ûL calitativ; 
b. prestarea serviciului pentru WRġL utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
c. adaptarea SHUPDQHQWĄ la FHULQġHOH utilizatorilor; 
d.  respectarea UHJOHPHQWĄULORU specifice din domeniul SURWHFġLHL mediului ûL al VĄQĄWĄġLL ûL 

VHFXULWĄġLL muncii; 
e. implementarea unor sisteme de management al FDOLWĄġLL� al mediului ûL al VĄQĄWĄġLL ûL VHFXULWĄġLL 

muncii; 

(3) ,QGLFDWRULL�GH�SHUIRUPDQġĄ�SHQWUX�VHUYLFLXO�GH�VDOXEUL]DUH�VH�UHIHUĄ�OD�XUPĄWRDUHOH�DFWLYLWĄġL� 
a. PĄVXUDUHD� facturarea ûL încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
b. indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
c. PHQġLQHUHD unor UHODġLL echitabile între operator ûL utilizator prin rezolvarea UDSLGĄ ûL RELHFWLYĄ 

a problemelor; 
d. VROXġLRQDUHD în timp util a UHFODPDġLLORU utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 
e. prestarea serviciului de salubrizare pentru WRġL utilizatorii din raza XQLWĄġLL administrativ 

teritoriale. 

(4) ÍQ�YHGHUHD�XUPĄULULL��UHVSHFWĄULL�LQGLFDWRULORU�GH�SHUIRUPDQġĄ��RSHUDWRUXO�GH�VDOXEUL]DUH�WUHEXLH�VĄ�
asigure: 

a. gestiunea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale; 
b. gradul DVLJXUĄWLL cu recipiene de precolectare a utilizatorilor; 
c. înregistrarea DFWLYLWĄġLORU privind PĄVXUDUHD� SUHVWDġLLORU� facturarea contravalorii serviciilor 

efectuale; 
 
$UW����8WLOLWĄġL�GLVSRQLELOH�ûL�QHFHVDUH 

Toate ORFDġLLOH�GH�FROHFWDW�GHûHXUL�PXQLFLSDOH�ûL�DVLPLODELOH�DFHVWRUD�VXQW�DPSODVDWH�vQ�]RQH�DFFHVLELOH�
XWLOL]DWRULORU�ûL�vQWU-XQ�QXPĄU�GLPHQVLRQDW�FRUHVSXQ]ĄWRU�LQ�IXQFġLH�GH�QHFHVLWĄġL� 
$VLJXUDUHD� GRWĄULORU� WHKQLFR-materiale adecvate pentru prestarea serviciului la nivelul parametrilor 
FDOLWDWLYL� VL� FDQWLWDWLYL� SUHYĄ]XWL� SULQ� UHJXODPHQWXO� VHUYLFLXOXL� LQWUĄ� vQ� VDUFLQD� FRQFHVLRQDUXOXL��
$XWRULWDWHD�ORFDOĄ�YD�vQFDVD�R�UHGHYHQWĄ�DQXDOĄ�D�FĄUXL�FXDQWXP�HVWH�SUHYĄ]XW�vQ�FRQWUDFW� 

 
&DS�9��)(=$%,/,7$7($�(&2120,&ă�$�&21CESIUNII 

 
$UW����&RVWXULOH�SH�GXUDWD�YDODELOLWĄġLL�FRQWUDFWXOXL�GH�FRQFHVLXQH 

(VWLPDUHD�FRVWXULORU�ûL�YHQLWXULORU�SH�vQWUHDJD�GXUDWĄ�GH�YLDġĄ�D�FRQWUDFWXOXL�� LQFOXVLY� LQGHQWLILFDUHD�ûL 
FXDQWLILFDUHD�ILQDQFLDUĄ�D�ULVFXULORU�YD�FRQGXFH�OD�VWDELOLUHD�XQRU�WDULIH�UHDOH�ûL�DFFHSWDWH� 
ÍQ�DQDOL]D�IH]DELOLWĄġLL�HFRQRPLFH�SULQFLSDOXO�LQGLFDWRU�XUPĄULW�vO�FRQVWLWXLH�WDULIXO�SUDFWLFDW� 
3UHġXULOH�ûL�WDULIHOH�RIHUWDWH�WUHEXLH�VĄ�UHVSHFWH�XUPĄWRDUHOH FHULQġH� 

9 DVLJXUDUHD� IXUQL]ĄULL�SUHVWĄULL� VHUYLFLLORU� OD� QLYHOXULOH� GH� FDOLWDWH� ûL� LQGLFDWRULL� GH�
SHUIRUPDQġĄ VWDELOLġL SULQ�FDLHWXO�GH�VDUFLQL��5HJXODPHQWXO�GH�RUJDQL]DUH�ûL�IXQFġLRQDUH�DO�
VHUYLFLXOXL�ûL�SULQ�FRQWUDFWXO�GH concesiune, GXSĄ caz; 

9 realizare unui raport calitate/cost cât mai bun, pentru serviciile prestate pe perioada 
DQJDMDWĄ� ûL asigurarea unui echilibru între riscurile ûL beneficiile asumate de SĄUġLOH 
contractante; 

9 DVLJXUDUHD� H[SORDWĄULL� ûL� vQWUHġLQHULL� HILFLHQWH� D� EXQXULORU� DSDUġinând domeniului public, 
destinate serviciului GH�VDOXEUL]DUH�PHQDMHUĄ�D comunei Bozioru. 



3HQWUX�D�DVLJXUD�XQ�QLYHO�UH]RQDELO�DO�SUHʰXULORU�SHQWUX�SUHVWDʰLLOH�HIHFWXDWH�SH�GXUDWD�&RQWUDFWXOXL�VL�
pentru a evita restrictionarea DUWLILFLDOĄ�D��DFFHVXOXL�OD�FRPSHWLʰLH��GXUDWD�SURSXVĄ�SHQWUX�FRQFHVLXQH�
HVWH�GH���DQL�FX�SRVLELOLWDWH�GH�SUHOXQJLUH�SULQ�DFW�DGLʰLRQDO�FRQIRUP�DFWHORU�QRUPDWLYH�vQ�YLJRDUH�OD�
data prelungirii.  

'XUDWD� FRQFHVLXQLL� LQIOXHQʰHD]Ą� GLUHFW� WDULIHOH� GH� SUHVWDUH� D� VHUYLFLXOXL�� DVWIHO� FĄ� SHQWUX� R� GXUDWĄ� FX�
PXOW�PDL�PLFD�GHFkW�GXUDWD�PLQLPĄ�GH�DPRUWL]DUH�D�LQYHVWLʰLLORU�HIIHFWXDWH��QLYHOXO�WDULIHORU�YD�FUHȾWH�
GHRDUHFH�RSHUDWRUXO�WUHEXLH�VĄ�vȾL�UHFXSHUH]H�FRVWXULOH��� 

 
&DS�9,��)(=$%,/,7$7($�),1$1&,$5ă 

 
Art.20 Accesibilitatea concesiunii 

Valoarea serviciilor de salubrizare menajera a comunei Bozioru DUH�FD�VXUVĄ�EXJHWXO� ORFDO�ûL� WD[D�GH��
salubrizare. 

 
Art.21 Durata concesiunii 

$XWRULWDWHD�SXEOLFĄ�ORFDOĄ�VWDELOHûWH FD�GXUDWD�FRQWUDFWXOXL�GH�GHOHJDUH�SULQ�FRQFHVLXQH�VĄ�ILH�GH���DQL��
FX� SRVLELOLWDWHD� SUHOXQJLULL� SULQ� DFW� DGLWLRQDO� FX� R� SHULRDGĄ� PD[LPD� HJDOD�� vQ� FDUH� FRQFHVLRQDUXO� YD�
UHDOL]D� WRDWH� LQYHVWLġLLOH� QHFHVDUH� PRGHUQL]DULL� VLVWHPXOXL� GH� FROHFWDUH� D� GHVHXULORU� si va presta 
serviciile acestui contract.  

În prezent Primaria comunei Bozioru QX�GLVSXQH�GH�GRWDUHD�FRUHVSXQ]ĄWRDUH�ûL�SHUVRQDO�VSHFLDOL]DW�
QHFHVDU�SHQWUX�FRQVWLWXLUHD�XQXL�RSHUDWRU�FDSDELO�VĄ�HIHFWXH]H�VHUYLFLXO�SXEOLF�GH�VDOXEUL]DUH�PHQDMHUĄ�
ûL�FDUH�VĄ�SRDWĄ�IL�OLFHQġLDW�GH�FĄWUH�$156&� 

 
Cap.VII. ASPECTE DE ORDIN SOCIAL SI DE MEDIU 

 
Art.22 Responsabilitati de mediu 

(1) $YkQG� vQ� YHGHUH� UHJOHPHQWDUHD� SURWHFġLHL� PHGLXOXL�� &RQVLOLXO� ORFDO� DO� FRPXQHL� Bozioru are 
UHVSRQVDELOLWĄġL�ûL�REOLJDġLL SHQWUX�D�DVLJXUD�XQ�PHGLX�VĄQĄWRV�SHQWUX�FHWĄġHQLL�FRPXQHL� 
(2) ÍQ� GHVIĄûXUDUHD� DFWLYLWĄġLL� GH� VDOXEUL]DUH� PHQDMHUD� D� FRPXQHL� HVWH� REOLJDWRULH� UHVSHFWDUHD�
SULQFLSLLORU� HFRORJLFH�� SHQWUX� DVLJXUDUHD� XQXL� PHGLX� GH� YLDġĄ� VĄQĄWRV�� ÍQ� DFHVW� VFRS�� FRQVLOLXO� ORFDl, 
SHUVRDQHOH�IL]LFH�ûL�MXULGLFH�UĄVSXQG�SHQWUX�vPEXQĄWĄġLUHD�PLFURFOLPDWXOXL�FRPXQDO��vQIUXPXVHġDUHD�ûL�
SURWHFġLD�SHLVDMXOXL�ûL�PHQġLQHUHD�FXUĄġHQLHL� 
(3) Consiliul local al comunei Bozioru DGRSWĄ� PĄVXUL� REOLJDWRULL�� SHQWUX� WRDWH� SHUVRDQHOH� IL]LFH� ûL�
juriGLFH��FX�SULYLUH�OD�vQWUHġLQHUHD�FXUġLORU�ûL�vPSUHMXULPLORU�DFHVWRUD��D�VSDġLLORU�YHU]L�GLQ�FXUġL�ûL�GLQWUH����
FOĄGLUL� 
(4) 'HOHJDUHD� JHVWLXQLL� SULQ� FRQFHVLXQH� HVWH� SUHYĄ]XWĄ� vQ� /HJHD� QU�� ���������� UHSXEOLFDWĄ� OD� ��
septembrie 2014, privind serviciul de salXEUL]DUH� D� ORFDOLWĄġLORU�� ûL� /HJHD� QU�� �������� VHUYLFLLORU�
FRPXQLWDUH�GH�XWLOLWĄġL�SXEOLFH��UHSXEOLFDWD� 

 
Cap.VIII. CONCLUZII 

 
Art.23 Fezabilitatea concesiunii 

3ULPĄULD�FRPXQHL�Bozioru GRUHûWH UHDOL]DUHD�SUH]HQWXOXL�6WXGLX�GH�IXQGDPHQWDUH�vQ�YHGHUHD�DQDOL]ĄULL�
VLWXDġLHL�DFWXDOH�ûL�D�RSRUWXQLWĄġLL�GH�GHOHJDUH�D�VHUYLFLLORU�SXEOLFH�GH�VDOXEUL]DUH�SULQ�FRQFHVLXQH� 



3ULQFLSDOHOH�FHULQġH�FDUH�VH�LPSXQ�OD�UHDOL]DUHD�VWXGLXOXL�VXQW� 
9 respectarea ûL aplicarea UHJOHPHQWĄULORU legislative în domeniu, care s-au armonizat cu 

OHJLVODġLD�8(� 
9 necesitatea PRGHUQL]ĄULL ûL DVLJXUĄULL unor servicii publice de salubrizare eficiente ûL de 

calitate; 
9 necesitatea PRGHUQL]ĄULL sistemului de gestionare a GHûHXULORU� 
9 GRULQġD DXWRULWĄġLORU locale de a asigura un mediu de YLDġĄ curat ûL VĄQĄWRV locuitorilor 

comunei Bozioru ûL de a face ca acesta comuna VĄ fie un model de UHIHULQġĄ în domeniu. 

ÍQ�DFHVW�FRQWH[W��DX�IRVW�DQDOL]DWH�VWDUHD�DFWXDOĄ�ûL�PRGDOLWĄġLOH de rezolvare a problemelor identificate 
vQ�GRPHQLXO�VDOXEUL]ĄULL�PHQDMHUH� 

 
$UW����5H]XOWDWHOH�HYDOXĄULL�DOWHUQDWLYHORU�GH�UHDOL]DUH�D�FRQFHVLXQLL�VHUYLFLXOXL 

(1) &RQIRUP� 5HJXODPHQWXOXL� FDGUX� GH� RUJDQL]DUH� ûL� IXQFġLRQDUH a serviciilor publice de salubrizare, 
JHVWLXQHD�VHUYLFLLORU�GH�VDOXEUL]DUH�VH�UHDOL]HD]Ą�vQ�XUPĄWRDUHOH�PRGDOLWĄġL� 

1. *HVWLXQH�GLUHFWĄ� 
2. *HVWLXQH�GHOHJDWĄ� 

(2) &RQIRUP�/HJLL�QU�����������UHSXEOLFDWD�� LQYHVWLġLLOH�QHFHVDUH�vQ�YHGHUHD�GH]YROWĄULL�ûL�PRGHUQL]ĄUii 
LQIUDVWUXFWXULL� VHUYLFLLORU� GH� VDOXEUL]DUH� VH� SRW� DVLJXUD� DWkW� SULQ� DSHODUHD� OD� FUHGLWH� LQWHUQH� ûL�VDX�
H[WHUQH�VDX�vQFUHGLQġDUHD�DFHVWRUD�XQRU�LQYHVWLWRUL�SULYDġL�FĄURUD�OH�SRW�FRQFHVLRQD�VHUYLFLXO�UHVSHFWLY�
SH�R�SHULRDGĄ�OLPLWDWĄ� 
Varianta JHVWLRQĄULL�directe��vQ�FRQGLġLLOH�vQ�FDUH�QLYHOXO�PLQLP�DO�LQYHVWLġLLORU�ûL�DO�FRVWXULORU�RSHUDġLRQDOH�
VXQW�IRDUWH�ULGLFDWH��QX�HVWH�R�VROXġLH�IH]DELOĄ� 
În cazul gestiunii delegate��OHJLVODġLD�SUHYHGH�R�VLQJXUĄ�PRGDOLWDWH��FRQWUDFW�GH�FRQFHVLXQH�GH�VHUYLFLL� 
(3) VariDQWD� FRQFHVLRQĄULL� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� PHQDMHUĄ� - HVWH� YDULDQWD� UHFRPDQGDWĄ� GH�
SUH]HQWXO� 6WXGLX� GH� IXQGDPHQWDUH� SHQWUX� D� IL� DSUREDWĄ� GH� &RQVLOLXO� ORFDO� DO� FRPXQHL� Bozioru, 
UHVSHFWLY��SURFHGXUD�SULQ�FDUH�DXWRULWDWHD�SXEOLFĄ� ORFDOĄ��SRDWH�DSHOD��SHQWUu realizarea serviciilor de 
VDOXEUL]DUH� PHQDMHUĄ� OD� XQXO� VDX� PDL� PXOġL� RSHUDWRUL� GH� VHUYLFLL� SXEOLFH�� FĄURUD� OH� vQFUHGLQġHD]Ą�� vQ�
baza unui contract de delegare a gestiunii prin contract de concesiune, gestiunea propriu-]LVĄ� D�
serviciilor de salubrizare meQDMHUĄ� FDUH� VĄ� DVLJXUH� VDOXEUL]DUHD� XQLWDUĄ� ûL� vQ� UHJLP� GH� FRQWLQXLWDWH� D�
întregii comune. 

(4) &RQFHVLRQDUHD�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�PHQDMHUĄ�YD�RIHUL�JDUDQġLL� 
9 pentru operator ² SULQ� SRVLELOLWDWHD� UHFXSHUĄULL� LQYHVWLġLLORU pe durata contractului de 

concesiune, 

9 SHQWUX�3ULPĄULD�FRPXQHL�² care: 
1. va avea posibilitatea LPSOHPHQWĄULL Planului Local privind Gestionarea 

'HûHXULORU ûL a atingerii  ġLQWHORU impuse SULQ�OHJLVODġLD�QDġLRQDOĄ� 
2. va impune ûL XUPĄUL�UHDOL]DUHD unor indicatori de SHUIRUPDQġĄ�D concesionarului; 

(5) ÍQ� FD]XO� JHVWLXQLL� GHOHJDWH�� DXWRULWDWHD� SXEOLFĄ� SRDWH� DSHOD� OD� XQXO� VDX� PDL� PXOġL� RSHUDWRUL� GH�
VHUYLFLL�SXEOLFH��FĄURUD�OH�vQFUHGLQġHD]Ą�JHVWLXQHD�VHUYLFLLORU�GH�VDOXEUL]DUH��SUHFXP�ûL�DGPLQLVWUDUHD�ûL�
explRDWDUHD�VLVWHPHORU�SXEOLFH�QHFHVDUH�vQ�YHGHUHD�UHDOL]ĄULL�DFHVWRUD� 
(6) În cazul comunei Bozioru�� SHQWUX� XûXUDUHD� ûL� DPHOLRUDUHD� FRQGLġLLORU� GH� QHJRFLHUH� ûL� XOWHULRU� GH�
FRQWUDFWDUH�� HVWH� UHFRPDQGDELO�� VĄ� VH� RSWH]H� SHQWUX� JHVWLXQHD� GHOHJDWĄ� D� VHUYLFLLORU� SXblice de 



VDOXEUL]DUH�PHQDMHUĄ�FĄWUH�XQ�RSHUDWRU��FDUH�VĄ�SRDWĄ�DVLJXUD�WRDWH�VHUYLFLLOH�GH�VDOXEUL]DUH�PHQDMHUĄ�
SUHYĄ]XWH�GH�OHJLVODġLD�VSHFLILFĄ�vQ�GRPHQLX�vQ�UHJLP�GH�FRQWLQXLWDWH�D�vQWUHJLL�FRPXQH� 

 
Art.25 Analiza economico-ILQDQFLDUĄ�SHQWUX�FRQFHVLXQH 

(1) În prezent Consiliul local al comunei Bozioru QX�GLVSXQH�GH�GRWDUHD�FRUHVSXQ]ĄWRDUH�ûL�SHUVRQDO�
VSHFLDOL]DW� QHFHVDU� SHQWUX� FRQVWLWXLUHD� XQXL� RSHUDWRU� FDSDELO� VĄ� HIHFWXH]H� VHUYLFLXO� SXEOLF� GH�
VDOXEUL]DUH�PHQDMHUĄ�ûL�FDUH�VĄ�SRDWĄ�IL�OLFHQġLDW�GH�FĄWUH�$NRSC. 

(2) 9DULDQWD� GHOHJĄULL� SULQ� FRQFHVLXQH�� SULQ� OLFLWDWLH� SXEOLFD�� D� VHUYLFLXOXL� SXEOLF� GH� VDOXEUL]DUH� HVWH�
YDULDQWD�UHFRPDQGDWĄ�GH�SUH]HQWXO�6WXGLX�GH�IXQGDPHQWDUH�SHQWUX�D�IL�DSUREDWĄ�GH�&RQVLOLXO�ORFDO�DO�
comunei Bozioru, valoarea estimata a concesiunii plecând de la un cuantum anual de 78.736 lei / an 
fara TVA, cu luarea în calcul, progresiv, de la un an la altul, a unui procent de 9,6 % aferent inflatiei pe 
DFHDVWĄ�SHULRDGĄ��FRQIRUP�FHORU�PDL�UHFHQWH�HVWLPĄUL�DOH Institutului National de Statistica. 
 
 
 
          35(ú(',17(�'(�ú(',1Ġă� 
               BUDUIANU Marian 
 
                  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 

    &2175$6(01($=ă, 
Secretar General Comuna Bozioru 

OPREA Mirela 
 
 

 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 
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    Anexa. 2 la HCL nr. ....... / ............................ 

(Anexa nr. 1 la contractul nr. _______ din _____________ ) 

 

                            

Regulament  

privind desfasurarea serviciului de salubrizare al Comunei Bozioru 

 

 

 

CAP. I  

DISPOZITII GENERALE 

 

SECTIUNEA 1 

Domeniul de aplicare 

Art. 1  

(1) Prevederile prezentului regulamentse aplica serviciului public de salubrizare a satelor aparținătoare 
de Comuna Bozioru, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiintat si organizat la nivelul 
comunei Bozioru pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populatiei, ale institutiilor publice si 
ale operatorilor economici de pe teritoriul unitatii administrative teritoriale a Comunei Bozioru. 

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de salubrizare, 
definind modalitatile si conditiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, 
indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator. 

(3) Prevederile prezentului regulament se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea 
si întretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmarirea tuturor 
cerintelor legale specifice în vigoare. 

(4) Operatorii serviciului de salubrizare, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru. 

Art. 2  

Prezentul regulament se aplica urmatoarelor activitati de salubrizare: colectarea separata si 
transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale, 
din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de 
echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; 

Art. 3  

Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare trebuie sa se realizeze pe baza urmatoarelor 
principii: 

a) protectia sanatatii populatiei; 

b) responsabilitatea fata de cetateni; 
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c) conservarea si protectia mediului înconjurator; 

d) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului; 

e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 

f) securitatea serviciului; 

g) dezvoltarea durabila. 

Art. 4 

Termenii si notiunile utilizate în prezentul regulamentse definesc dupa cum urmeaza: 

4.1. autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilitati Publice, 

denumita în continuare A.N.R.S.C.; 

4.2. biodeseuri - conform definitiei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, 
republicata; 

4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere 
microbiana a componentei organice din deseurile biodegradabile colectate separat supuse 
compostarii; 

4.4. colectare - conform definitiei prevazute în Legea nr. 211/2011, republicata; 

4.5. colectare separata - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata; 

4.6. curatarea zapezii/ghetii - operatiunea de îndepartare a stratului de zapada sau de gheata depus 
pe suprafata carosabila si pietonala, în scopul asigurarii deplasarii vehiculelor si pietonilor în conditii 
de siguranta; 

4.7. curatarea rigolelor - operatiunea de îndepartare manuala sau mecanizata a depunerilor de noroi, 
nisip si praf de pe o portiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al strazii, urmata de maturare 
si/sau stropire; 

4.8. depozit - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 349/2005 privind 
depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozatoarelor prin otravire cu substante chimice sau prin culturi 
microbiene; 

4.10. deseu - orice substanta sau obiect pe care detinatorul le arunca ori are intentia sau obligatia sa 
le arunce; 

4.11. deseuri biodegradabile - deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi 
deseurile alimentare ori de gradina, si care pot fi valorificate material; 

4.12. deseu cu regim special - deseu ale carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supun 
unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii 
oamenilor, bunurilor si asupra mediului înconjurator; 

4.13. deseuri din constructii provenite din locuinte – deseuri generate din activitatile de reamenajare si 
reabilitare interioara si/sau exterioara a locuintelor; 

4.14. deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei 
de deseu, exclusiv deseuri de productie; 

4.15. deseuri menajere - deseuri provenite din gospodarii/locuinte, inclusiv fractiile colectate separat, 
si care fac parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002 



Page 3 | 25 

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile 
periculoase, cu completarile ulterioare; 

4.16. deseuri municipale - deseuri menajere si deseuri similare, inclusiv fractiile colectate separat; 

4.17. deseuri periculoase - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
republicata; 

4.18. deseuri de productie - deseuri rezultate din activitati industriale, ce fac parte din categoriile 03-
14 din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare; 

4.19. deseu reciclabil - deseu care poate constitui materie prima într-un proces de productie pentru 
obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri; 

4.20. deseuri reziduale - deseurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma 
proceselor de tratare, altele decât deseurile reciclabile; 

4.21. deseuri de origine animala - subproduse de origine animal ce nu sunt destinate consumului 
uman, cadavre întregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale; 

4.22. deseuri similare - deseuri provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii care, din 
punctul de vedere al naturii si al compozitiei, sunt comparabile cu deseurile menajere, exclusiv 
deseurile din productie, din agricultura si din activitati forestiere; 

4.23. deseuri stradale - deseuri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea cotidiana 
a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide provenite din 
atmosfera; 

4.24. deseuri voluminoase - deseuri solide de diferite proveniente care, datorita dimensiunilor lor, nu 
pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare, ci necesita o tratare diferentiata fata de acestea, 
din punct de vedere al preluarii si transportului; 

4.25. detinator de deseuri - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
republicata; 

4.26. dezinfectie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substante specifice, în scopul 
eliminarii surselor de contaminare; 

4.27. dezinsectie - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larva sau adult cu substante 
chimice specifice; 

4.28. eliminare - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata; 

4.29. gestionarea deseurilor - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
republicata; 

4.30. gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se 
asigura evacuarea apelor pluviale; 

4.31. incinerare - operatia de tratare termica a deseurilor, cu sau fara recuperare de energie, realizata 
în instalatii care respecta legislatia în vigoare privind incinerarea deseurilor; 

4.32. instalatie de incinerare - orice instalatie tehnica fixa sau mobila si echipamentul destinat 
tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate, al carei 
randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevazut în anexa nr. 3 la Legea nr. 
211/2011, republicata; 

4.33. indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul de 
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorului; 
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4.34. licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al 
serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia; 

4.35. maturat - activitatea de salubrizare a localitatilor care, prin aplicarea unor procedee manuale sau 
mecanice, realizeaza un grad bine determinat de curatare a suprafetelor de circulatie, de odihna ori de 
agrement ale asezarilor urbane sau rurale; 

4.36. neutralizare a deseurilor de origine animala – activitatea prin care se modifica caracterul 
periculos al deseurilor de origine animala prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în 
produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurator, animale sau om, respectiv 
activitatea de îngropare a acestora; 

4.37. producator de deseuri - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
republicata; 

4.38. reciclare - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata; 

4.39. reteta - ansamblu de specificatii care descriu materialele utilizate pentru o anumita operatiune 
pe sortimente, cantitati, concentratii ale solutiilor pentru o anumita operatiune de deratizare, 
dezinfectie sau dezinsectie si un anumit tip de obiectiv; 

4.40. salubrizare - totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect 
salubru al localitatilor; 

4.41. sistem public de salubrizare - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si 
dotarilor specifice, constructiilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de salubrizare; 

4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii si stocare temporara a deseurilor reciclabile în 
vederea transportarii lor la operatorii economici specializati în valorificarea acestora; 

4.43. spalarea strazilor - activitatea de salubrizare care se executa mecanizat, cu instalatii speciale, 
folosindu-se apa, cu sau fara solutii speciale, în vederea îndepartarii deseurilor si prafului de pe strazi 
si trotuare; 

4.44. statie de transfer - spatiu special amenajat pentru stocarea temporara a deseurilor, în vederea 
transportarii centralizate a acestora la o statie de tratare; 

4.45. stropitul strazilor - activitatea de salubrizare, care consta în dispersarea apei pe suprafetele de 
circulatie, indiferent de natura îmbracamintei acestora, pe spatiile de odihna si de agrement, manual 
sau mecanizat, cu ajutorul unor instalatii specializate, în scopul crearii unui microclimat favorabil 
îmbunatatirii starii igienice a localitatilor si evitarii formarii prafului; 

4.46. tratare - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata; 

4.47. tratare mecano-biologica - tratarea deseurilor municipal colectate în amestec utilizând operatii 
de tratare mecanica de separare, sortare, maruntire, omogenizare, uscare si operatii de tratare 
biologica prin procedee aerobe si/sau anaerobe; 

4.48. tobogan - jgheab sau tubulatura folosita drept mijloc de transport prin alunecare a deseurilor; 

4.49. utilizatori - conform definitiei prevazute în Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 
51/2006, republicata, cu completarile ulterioare; 

4.50. valorificare - conform definitiei prevazute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata; 

4.51. vector - organism (insecta, rozatoare) care raspândeste un parazit, un virus sau germeni 
patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om. 
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Art. 5  

(1) Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice 
care, împreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formeaza sistemul public de 
salubrizare a localitatilor, denumit în continuare sistem de salubrizare. 

(2) Sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde 
constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare, precum: 

a) puncte de colectare separata a deseurilor; 

b) statii de transfer; 

c) statii de tratare mecano-biologica; 

d) statii de producere compost; 

e) statii de sortare; 

f) baze de garare si întretinere a autovehiculelor specific serviciului de salubritate; 

g) depozite de deseuri; 

h) incineratoare. 

Art. 6  

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie sa îndeplineasca indicatorii de performanta, din caietul de 
sarcini al serviciului si contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobat de Consiliul Local al 
Comunei Bozioru. 

 

SECTIUNEA a 2-a  

Accesul la serviciul de salubrizare 

Art. 7  

(1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localitatilor unde este organizat 
serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. 

(2) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice privind serviciul de 
salubrizare, la indicatorii de performanta ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale. 

(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului sa asigure 
protectia sanatatii publice utilizând numai mijloace si utilaje corespunzatoare cerintelor autoritatilor 
competente din domeniul sanatatii publice si al protectiei mediului. 

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat sa asigure continuitatea serviciului conform 
programului aprobat de autoritatile administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta majora 
care sunt mentionate în contractul de delegare sau în hotarârea de dare în administrare a serviciului. 

 

SECTIUNEA a 3-a  

Documentatia tehnica 

Art. 8  
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(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minima pentru toti operatorii care asigura 
serviciul de salubrizare. 

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, precum si modul de întocmire, 
actualizare, pastrare si manipulare a acestor documente. 

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de pastrare si 
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri 
de instalatii. 

Art. 9  

(1) Fiecare operator va avea si va actualiza, în functie de specificul activitatii de salubrizare prestate, 
urmatoarele documente: 

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a facut delegarea gestiunii; 

b) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire; 

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si a instalatiilor aflate în exploatare, actualizate cu 
toate modificarile sau completarile; 

d) planurile cladirilor sau constructiilor speciale având notate toate modificarile sau completarile la zi; 

e) cartile tehnice ale constructiilor; 

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere în functiune a 
acestora; 

g) procese-verbale de constatare în timpul executiei si planurile de executie ale partilor de lucrari sau 
ale lucrarilor ascunse; 

h) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele 
pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.; 

i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu: 

1. procese-verbale de masuratori cantitative de executie; 

2. procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, 
buletinele de verificari, analiza si încercari; 

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 

4. procese-verbale de punere în functiune; 

5. lista echipamentelor montate în instalatii cu caracteristicile tehnice; 

6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemneaza rezolvarea 
neconformitatilor si a remedierilor; 

7. documentele de aprobare a receptiilor si de predare în exploatare; 

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 
conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui agregat si/sau ale 
fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb; 

k) instructiunile producatorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind 
manipularea, exploatarea, întretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si 
cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor; 
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l) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, fiecarei instalatii 
sau fiecarei activitati; 

m) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a 
obiectivului în caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale; 

n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru întreg personalul; 

o) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv 
cele de protectie a mediului obtinute în conditiile legii; 

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor în vigoare; 

q) instructiuni privind accesul în incinta si instalatii; 

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului; 

s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de admitere la 
lucru etc.; 

t) bilantul de proiect si rezultatele bilanturilor periodice întocmite conform prevederilor legale, 
inclusiv bilantul de mediu. 

(2) Documentatiile referitoare la constructii energetice se vor întocmi, completa si pastra conform 
normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a constructiei". 

Art. 10  

(1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, întocmita de operatorii 
economici specializati în proiectare, se preda titularului de investitie odata cu proiectul lucrarii 
respective. 

(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de 
executie, în toate exemplarele în care s-au operat modificari pe parcursul executiei si, în final, sa 
înlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren, si sa 
predea proiectul, inclusive în format optoelectronic, împreuna cu instructiunile necesare exploatarii, 
întretinerii si repararii instalatiilor proiectate. 

(3) Organizatiile de executie si/sau de montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea si 
schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. În cazul în care 
nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, 
având pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari în timpul executiei. 

(4) În timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia întocmita de proiectant, fara 
avizul acestuia. 

Art. 11  

(1) Autoritatile administratiei publice locale detinatoare de instalatii care fac parte din sistemul public 
de salubrizare, precum si operatorii care au primit în gestiune delegata serviciul de salubrizare, în 
totalitate sau numai unele activitati componente ale acestuia, au obligatia sa îsi organizeze o arhiva 
tehnica pentru 

pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 9 alin. (1), organizata astfel încât sa poata fi gasit 
orice document cu usurinta. 

(2) La încheierea activitatii, operatorul va preda autoritatii administratiei publice locale sau, dupa caz, 
asociatiei de dezvoltare intercomunitare, pe baza de proces-verbal, întreaga arhiva pe care sia 
constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document original sau copie. 
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SECTIUNEA a 4-a 

Îndatoririle personalului operativ 

Art. 12  

(1) Personalul de deservire operativa se compune din toti salariatii care deservesc constructiile, 
instalatiile si echipamentele specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare având ca sarcina 
principala de serviciu supravegherea sau asigurarea functionarii în mod nemijlocit la un echipament, 
într-o instalatie sau într-un ansamblu de instalatii. 

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si 
responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec în fisa postului si în procedurile 
operationale. 

(3) Locurile de munca în care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator în 
procedurile proprii în functie de: 

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic; 

b) gradul de automatizare a instalatiilor; 

c) gradul de siguranta necesar în asigurarea serviciului; 

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic. 

Art. 13  

(1) În timpul prestarii serviciului, personalul trebuie sa asigure functionarea instalatiilor, în 
conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice interne, 
graficele/diagramele de lucru si dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau 
tehnica-administrativa. 

(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizata astfel încât sa se asigure: 

a) protejarea sanatatii populatiei; 

b) protectia mediului înconjurator; 

c) mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor; 

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deseuri si reciclarea acestora; 

e) continuitatea serviciului. 

 

CAP. II 

ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDITII DE FUNCTIONARE 

 

SECTIUNEA 1 
Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare 

provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, 
fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si 

acumulatori 
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Art. 14  

Urmatoarele categorii de deseuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unitatii administrativ-
teritoriale si transportate la statiile/instalatiile de tratare stabilite de Comuna Bozioru în strategia 
locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare: 

a) deseuri reziduale; 

b) deseuri reciclabile (hârtie si carton, plastic si metal, sticla), inclusiv deseuri de ambalaje; 

c) deseuri periculoase din deseurile menajere; 

Art. 15  

Operatorul care colecteaza si transporta deseuri menajere si deseuri similare trebuie sa cunoasca: 

a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie transportate, pentru fiecare categorie de 
deseuri în parte; 

b) cerintele tehnice generale; 

c) masurile de precautie necesare; 

d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de 
deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autoritatilor competente. 

Art. 16  

(1) Operatorul, împreuna cu autoritatea administratiei publice locale, are obligatia sa identifice toti 
producatorii de deseuri, indiferent de natura acestor deseuri, si sa actioneze în vederea crearii 
facilitatilor necesare prestarii activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor 
menajere si deseurilor similare. 

(2) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale aproba/instituie tarife/taxe de salubrizare 
pentru constituirea fondurilor necesare finantarii activitatii inclusiv tarife distincte pentru activităţile 
desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor de hartie, metal, plastic si sticla 
respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele de hartie, metal, plastic si sticla.  

Art. 17  

(1) Persoanele fizice si juridice, producatoare de deseuri municipale, trebuie sa realizeze activitatea de 
colectare separata, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, 
în conditii salubre, în spatii special amenajate si asigurate de catre autoritatea administratiei publice 
locale/operatorul de salubrizare. 

(2) Fractia biodegradabila din deseurile menajere si similare va fi colectata separat în containere sau 
recipiente special destinate acestui scop si vor fi transportate si predate la instalatiile de tratare 
stabilite de unitatea administrativ-teritoriala. 

(3) În vederea realizarii activitatii de colectare separata, punctele de colectare amenajate sunt dotate, 
conform legii, cu recipiente si containere de colectare prin grija operatorului sau a autoritatii 
administratiei publice locale, dupa caz. La gospodariile individuale colectarea se va face în recipiente, 
pungi/saci sau alte mijloace care prezinta un grad de siguranta ridicat din punct de vedere sanitar si al 
protectiei mediului. 

(4) Recipientele si containerele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de deseuri vor fi 
inscriptionate cu denumirea deseurilor pentru care sunt destinate si marcate în diverse culori prin 
vopsire sau prin aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si 
gospodaririi apelor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 
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privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în 
scopul aplicarii colectarii selective. 

Art. 18  

(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în 
vigoare, având capacitatea de stocare corelata cu numarul de utilizatori arondati si cu frecventa de 
ridicare, asigurând conditii de acces usor pentru autovehiculele destinate colectarii. 

(2) Numarul de recipiente de colectare a deseurilor municipale se stabileste conform tabelului 2 din 
Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane. Prescriptii de proiectare a 
punctelor pentru colectare. 

(3) În vederea prevenirii utilizarii fara drept a recipientelor de colectare a deseurilor municipale, 
acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât sa nu poata fi sters fara ca 
prin aceasta operatie sa nu ramâna urme vizibile. 

(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin marirea numarului de recipiente, în 
cazul în care se dovedeste ca volumul acestora este insuficient si se stocheaza deseuri municipal în 
afara lor. 

(5) Mentinerea în stare salubra, ventilarea, deratizarea, dezinfectia si dezinsectia punctelor de 
colectare revin persoanelor fizice si/sau juridice în cazul în care acestea se afla în spatii apartinând 
utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. 

(6) Pentru asociatiile de locatari/proprietari, condominii, gospodarii individuale, care nu dispun de 
spatiile interioare de colectare a deseurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu 
recipiente pentru colectarea separata a deseurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform 
prevederilor din strategia locala de dezvoltare a serviciului si amplasate în locuri care sa permita 
accesul usor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare 
se va face astfel încât distanta pâna la ferestrele spatiilor cu destinatie de locuinta sa fie mai mare de 
10 m. 

(7) Platformele spatiilor necesare colectarii deseurilor care se vor realiza prin grija autoritatilor 
administratiei publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, si în 
cazul în care nu sunt asigurate conditii de scurgere a apei provenite din exfiltratii ori a celei meteorice, 
vor fi prevazute cu rigole de preluare, racordate la reteaua de canalizare. 

(8) Operatorul va urmari starea de etanseitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat 
pe cele care s-au deteriorat. 

Art. 19  

(1) În functie de sistemul de colectare separata adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public 
de salubrizare a localitatilor, colectarea în containere si recipiente a deseurilor menajere si similare se 
realizeaza astfel: 

a) deseurile reziduale se colecteaza în recipiente de culoare gri/negru si sunt de tip: 

1. resturi de carne si peste, gatite sau proaspete; 

2. resturi de produse lactate (lapte, smântâna, brânza, iaurt, unt, frisca); 

3. oua întregi; 

4. grasimi animale si uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colecteaza separat); 

5. excremente ale animalelor de companie; 
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6. scutece/tampoane; 

7. cenusa de la sobe (daca se ard si carbuni); 

8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 

9. lemn tratat sau vopsit; 

10. continutul sacului de la aspirator; 

11. mucuri de tigari; 

12. vesela din portelan/sticla sparta, geamuri sparte. 

b) deseurile biodegradabile se colecteaza în recipiente de culoare maro si sunt de  tip: 

1. resturi de fructe si de legume proaspete sau gatite; 

2. resturi de pâine si cereale; 

3. zat de cafea/resturi de ceai; 

4. par si blana; 

5. haine vechi din fibre naturale (lâna, bumbac, matase) maruntite; 

6. coji de oua; 

7. coji de nuca; 

8. cenusa de la sobe (când se arde numai lemn); 

9. rumegus, fân si paie; 

10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi si nuiele maruntite, flori); 

11. plante de casa; 

12. bucati de lemn maruntit; 

13. ziare, hârtie, carton maruntite, umede si murdare. 

c) deseurile reciclabile de tip hârtie si carton, curate si maruntite, se colecteaza în recipiente de culoare 
albastra; 

d) deseurile reciclabile din material de tip plastic si metal se colecteaza în recipiente de culoare 
galbena; 

e) deseurile reciclabile din material de tip sticla alba/colorata se colecteaza, pe culori, în recipiente de 
culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deseuri din materiale de tip portelan/ceramica. 

Art. 20 

(1) Dupa colectare, deseurile menajere si deseurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare. 

(2) Este interzisa depozitarea deseurilor biodegradabile si a deseurilor reciclabile colectate separat. 

Art. 21  

(1) Colectarea deseurilor "din poarta în poarta" se realizeaza cu urmatoarele frecvente de colectare: 

a) pentru deseurile reciclabile uscate, o data la doua saptamâni; 

b) pentru deseurile biodegradabile si reziduale, o data pe saptamâna. 

(2) Colectarea din punctele de colectare se realizeaza cu urmatoarele frecvente de colectare: 

a) pentru deseurile reciclabile uscate, o data la 3 zile; 
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b) pentru deseurile biodegradabile si reziduale: 

1. zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrala, de la sectorul alimentar, hoteluri, 
piete, spitale, gradinite si crese si o data la doua zile în celelalte cazuri; 

2. o data la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie. 

Art. 22  

(1) Colectarea deseurilor menajere si similare se poate face în urmatoarele moduri: 

a) colectarea în containere/recipiente închise; 

b) colectarea prin schimb de recipiente; 

c) colectare realizata prin selectare în saci/pungi de plastic asigurati de operator; 

d) alte sisteme care îndeplinesc conditiile impuse prin normele igienico-sanitare si de protectie a 
mediului. 

(2) Colectarea deseurilor municipale se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special echipate 
pentru transportul acestora. 

(3) Vehiculele vor fi încarcate astfel încât deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea 
împrastierii lor pe calea publica. Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea 
operatiunilor specifice, în conditii de siguranta si de eficienta. 

(4) Încarcarea deseurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. 
Este interzisa descarcarea recipientelor pe sol în vederea încarcarii acestora în autovehicule. 

(5) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel încât sa nu se 
produca praf, zgomot sau sa se raspândeasca deseuri în afara autovehiculelor de transport. Dupa 
golire, recipientele vor fi asezate în locul de unde au fost ridicate. 

(6) În cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic si al împrastierii accidentale a deseurilor 
în timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat sa încarce întreaga 
cantitate de deseuri în autovehicul, astfel încât locul sa ramâna curat, fiind dotat corespunzator pentru 
aceasta activitate. 

(7) Personalul care executa colectarea este obligat sa încarce în autovehicule întreaga cantitate de 
deseuri existente la punctele de colectare, lasând locul curat si maturat chiar daca exista deseuri 
municipale amplasate lânga containerele de colectare. 

(8) În cazul în care în/lânga recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din 
constructii, acestea vor fi colectate separat, dupa caz, înstiintând în scris utilizatorul despre acest fapt, 
precum si despre suma suplimentara pe care trebuie s-o plateasca pentru colectarea acelor deseuri. 

ART. 23 Operatorul are obligatia sa colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, 
inclusiv cele de la punctele de colectare a deseurilor municipale, si sa le predea persoanelor juridice 
care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea 
gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/ori 
anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceasta activitate în 
conditiile legii. 

Art. 24  

(1) Colectarea deseurilor menajere periculoase se realizeaza cu masini specializate pentru colectarea si 
transportul deseurilor periculoase. 
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(2) Colectarea se va realiza dupa un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul 
de colectare, cât si punctele de stationare a masinii vor fi comunicate cetatenilor din fiecare unitate 
administrativ-teritoriala la începutul fiecarui an. Deseurile periculoase menajere colectate vor fi 
transportate si stocate temporar în spatiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea 
temporara, precum si tratarea si eliminarea deseurilor periculoase menajere se realizeaza în conditiile 
legii. 

Art. 25  

(1) Deseurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din 
activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelasi 
regim cu cel al deseurilor rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor legale specifice.  

(2) Persoanele care îsi administreaza singure tratamente injectabile la domiciliu si cadrele medicale 
care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile rezultate în recipiente cu pereti 
rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiata unitate de 
asistenta medicala publica, care are obligatia de a le primi. 

(3) Cabinetele medicale vor respecta legislatia specifica în domeniu. Se interzice colectarea deseurilor 
rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deseurilor municipale. 

Art. 26  

(1) În cazul unitatilor sanitare si veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru 
colectarea  

deseurilor similare celor menajere. Este interzisa amestecarea cu deseurile similare sau predarea catre 
operatorii de salubrizare, daca acestia nu sunt autorizati, a urmatoarelor categorii de deseuri rezultate 
din activitatile unitatilor sanitare si din activitati veterinare si/ori cercetari conexe: 

a) obiecte ascutite; 

b) fragmente si organe umane, inclusiv recipiente de sânge si sânge conservat; 

c) deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea 
infectiilor; 

d) substante chimice periculoase si nepericuloase; 

e) medicamente citotoxice si citostatice; 

f) alte tipuri de medicamente; 

g) deseurile de amalgam de la tratamentele stomatologice. 

(2) Colectarea si stocarea deseurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza în conditiile reglementate de 
legislatia specifica, aplicabila deseurilor medicale. Colectarea, transportul si eliminarea acestor tipuri 
de deseuri se realizeaza de catre operatori economici autorizati în conditiile legii. 

ART. 27 (1) Deseurile voluminoase constau în deseuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, 
covoare, saltele, obiecte mari de folosinta îndelungata, altele decât deseurile de echipamente electrice 
si electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare a deseurilor municipale. 

(2) Consiliul local va organiza colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor 
voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici. 

(3) Deseurile voluminoase provenite de la detinatorii de deseuri vor fi colectate periodic, conform unui 
program întocmit si aprobat de consiliul local. 
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(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deseuri, prin stabilirea zilelor si intervalului orar de 
asa natura încât detinatorii de deseuri voluminoase sa poata preda aceste deseuri. 

(5) Deseurile voluminoase vor fi transportate de detinatorul acestora în vederea preluarii de catre în 
locurile stabilite de autoritatea locala si amenajate în acest scop si unde exista cai de acces pentru 
mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din cauza spatiului limitat, deseurile vor fi 
aduse de detinator în alte locuri special stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau direct 
la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât sa nu fie incomodata circulatia rutiera. 

Art. 28  

(1) Transportul deseurilor, în functie de tipul acestora, se realizeaza numai de operatorul serviciului de 
salubrizare care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevazute cu 
dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita împrastierea deseurilor 
sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului. 

(2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice si 
sa prezinte o buna etanseitate a benelor de încarcare, fara scurgeri de levigat sau alte lichide. 

(3) Autovehiculele care transporta deseuri municipale trebuie sa aiba un aspect îngrijit si sa fie 
personalizate cu sigla operatorului. 

(4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura localitatilor si 
structura arhitecturala a diferitelor cladiri, dotarea tehnica necesara pentru interventie în cazul unor 
accidente sau defectiuni aparute în timpul transportarii deseurilor. 

(5) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea 
transportului în conditii de siguranta, sa detina toate documentele de însotire si sa nu abandoneze 
deseurile pe traseu. 

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea 
populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale. Pentru 
minimizarea distantelor de transport se vor utiliza statiile de transfer. 

(7) Consiliul local, stabilește arterele si intervalul orar de colectare a deseurilor municipale, preferabil 
între orele 22:00-6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzator, în functie de trafic si de 
posibilitatile de acces ale operatorului la spatiile de colectare. 

(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor si utilizarea eficienta a parcului de autovehicule, 
consiliul local împreună cu operatorul vor analiza oportunitatea colectarii deseurilor municipale 
exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici si institutiile publice care dispun de 
spatii de colectare. 

(9) Vehiculele vor fi întretinute astfel încât sa corespunda scopului propus, benele si containerele vor fi 
spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamânal în interior si la exterior, conform 
normelor tehnice precizate de producator sau în 

actele normative în vigoare, numai în spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate 
provenite din spalare, separat de sistemul de canalizare al localitatii. Apele uzate provenite din 
spalatul autovehiculelor vor fi transportate la statia de epurare a apelor uzate a localitatii, daca nu 
exista statie de epurare proprie. 

Art. 29  

(1) În situatia în care, ca urmare a executiei unor lucrari planificate la infrastructura tehnico-edilitara, 
este împiedicata utilizarea punctelor de colectare stabilite si/sau accesul autovehiculelor destinate 
transportului deseurilor municipale si/sau al oricarui alt tip de deseu, operatorul, pe baza notificarii 
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transmise de autoritatea administratiei publice locale, trebuie sa anunte utilizatorii cu cel putin 5 zile 
înainte despre situatia intervenita, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizeaza temporar în 
aceasta perioada si programul de colectare. 

(2) Pe toata aceasta perioada operatorul are obligatia sa doteze punctele de colectare care urmeaza a 
fi folosite temporar de utilizatorii afectati cu recipiente suficiente si sa reduca intervalul între doua 
colectari succesive, daca este cazul. 

(3) În cazul aparitiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantitatilor 
contractate de la utilizatori, operatorul are obligatia sa anunte aceasta situatie si sa factureze numai 
cantitatile sau serviciile efectiv realizate. 

Art. 30  

Operatorii economici producatori de deseuri, precum si operatorii economici specializati în 
conceperea si proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii: 

a) sa adopte, înca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de 
eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor; 

b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile 
existente; 

c) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase; 

d) sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri în mediu; 

e) sa ia masurile necesare astfel încât eliminarea deseurilor sa se faca în conditii de respectare a 
reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament; 

f) sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze în locuri neautorizate; 

g) sa separe deseurile înainte de colectare, în vederea valorificarii sau eliminarii acestora. 

Art. 31  

Operatorii care presteaza activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale au si 
urmatoarele obligatii: 

a) sa detina toate documentele necesare de însotire a deseurilor transportate, din care sa rezulte 
provenienta deseurilor/locul de încarcare, tipurile de deseuri transportate, locul de destinatie si, 
dupa caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii; 

b) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a 
mediului si care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale; 

c) sa nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele 
existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt 
înglobate în deseurile municipale; 

d) sa informeze populatia privind colectarea separata a deseurilor, precum si modalitatile de 
prevenire a generarii deseurilor. Informarea si constientizarea populatiei se va realiza prin 
campanii de informare si constientizare, prin distributia de pliante, brosuri, afise, prin activitati 
educative, prin clipuri publicitare la radio si televiziune. 

 



Page 16 | 25 

SECTIUNEA a 2-a 
Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora 

Art. 32  

Deseurile din constructii provenite de la populatie sunt deseuri solide generate de activitati de 
reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a locuintelor proprietate individuala. În mod 
uzual, aceste deseuri contin beton, ceramica, caramizi, tigle, materiale pe baza de ghips, lemn, sticla, 
materiale plastice, metale, materiale de izolatie si altele asemenea. 

Art. 33  

(1) Deseurile din constructii provenite de la populatie se colecteaza prin grija detinatorului si sunt 
transportate de catre operator în baza unui contract de prestari servicii sau direct de catre detinatorul 
acestora la instalatiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, daca acestea nu 
pot fi valorificate. 

(2) Colectarea deseurilor din constructii se realizeaza numai în containere standardizate acoperite, 
fiind interzisa abandonarea/deversarea acestor deseuri în recipientele sau containerele în care se 
depun deseurile municipale. 

(3) Transportul deseurilor din constructii provenite de la populatie se realizeaza în containerele în care 
s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevazute cu sistem de acoperire a încarcaturii, 
pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrastierea acestora în timpul transportului. 

(4) În cazul deseurilor din constructii prin a caror manipulare se degaja praf se vor lua masurile 
necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajata în aer sa fie sub concentratia admisa. 

Art. 34  

Eliminarea deseurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea 
deseurilor din constructii si demolari, cu respectarea conditiilor impuse de tehnologia de depozitare 
controlata. 

Art. 35  

(1) Deseurile rezultate din constructii, care contin azbest, nu se amesteca cu celelalte deseuri si vor fi 
colectate separat, în asa fel încât sa nu se degajeze fibre din material; personalul care realizeaza 
aceasta operatie va purta echipament de protectie, special, pentru lucrul cu azbestul. 

(2) Containerele în care se colecteaza deseurile periculoase din constructii trebuie sa fie prevazute cu 
semne conventionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substantelor otravitoare si sa fie 
inscriptionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". 

Art. 36  

Este interzisa abandonarea si depozitarea deseurilor din constructii si demolari pe domeniul public 
sau privat al autoritatii administratiei publice locale. 

Art. 37  

(1) Pentru a putea fi depozitate, deseurile trebuie sa îndeplineasca conditiile necesare acceptarii 
acestora în depozitele autorizate. Conditiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administreaza 
depozitul, în conformitate cu dispozitiile actelor normative în vigoare. 

(2) Operatorii care administreaza depozitele de deseuri trebuie sa stabileasca criteriile de acceptare a 
deseurilor într-o anumita categorie de depozit pe baza analizei: 
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a) masurilor necesare pentru protectia mediului si în special a apelor subterane si a apelor de 
suprafata; 

b) asigurarii functionarii sistemelor de protectie a mediului, în special cele de impermeabilizare si 
de tratare a levigatului; 

c) protejarii proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deseurilor în interiorul rampei; 

d) protectiei împotriva pericolelor pentru sanatatea umana. 

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietatile deseurilor trebuie sa cuprinda: 

a) cerinte referitoare la cunoasterea compozitiei; 

b) limitari ale continutului în materie organica al deseurilor; 

c) cerinte sau limitari privind gradul de biodegradabilitate a deseurilor organice; 

d) limitari ale cantitatii de componenti specificati, posibil daunatori/periculosi; 

e) limitari ale nivelului potential si estimat al levigatului în cazul anumitor componenti, posibil 
daunatori/periculosi; 

f) proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat. 

 (4) Operatorul care administreaza depozitul trebuie sa: 

a) accepte introducerea în depozit numai a deseurilor permise, mentionate în autorizatie, si sa 
respecte tehnologia de depozitare aprobata de autoritatea care a avizat înfiintarea depozitului; 

b) supravegheze permanent modul de depozitare a deseurilor sub aspectul stabilitatii si etanseitatii 
si sa efectueze masuratorile necesare stabilite în prezentul regulamentsi în autorizatie, pentru 
exploatarea în conditii de siguranta a depozitului; 

c) exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cu care sunt dotate si sa se doteze cu 
instalatii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; 

d) execute controlul si monitorizarea emisiilor si imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau 
în colaborare cu alte laboratoare atestate; 

e) nu permita accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate. 

Art. 38 

(1) În vederea depozitarii deseurilor la depozitele autorizate, operatorul care presteaza activitatea de 
transport a deseurilor trebuie sa aiba documentele necesare din care sa reiasa ca deseurile respective 
pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu conditiile stabilite de operatorul care 
administreaza depozitul de deseuri si ca deseurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare 
stabilite în prezentul regulamentsi în actele cu character normativ în vigoare. 

 

CAP III  

DREPTURI SI OBLIGATII 

 

SECTIUNEA 1 

Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare 



Page 18 | 25 

Art. 39 

(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor actiona pentru implicarea detinatorilor de deseuri în 
gestionarea eficienta a acestora si transformarea treptata a producatorilor de deseuri în "operatori 
activi de mediu", cel putin la nivelul habitatului propriu. 

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa înfiinteze sistemele de colectare separata si 
sa se implice în instruirea populatiei privind conditiile de mediu, impactul deseurilor asupra mediului, 
inclusiv a elevilor din toate unitatile de învatamânt pe care le gestioneaza. 

(3) Operatorii vor asigura conditiile materiale pentru realizarea colectarii separate, în paralel cu 
informarea si constientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deseuri care se depun în recipientele 
de colectare. 

Art. 40 

Drepturile si obligatiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în 
cadrul: 

a) hotarârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare; 

b) regulamentului serviciului de salubrizare; 

c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 

d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 

Art. 41 

Operatorii serviciului de salubrizare au urmatoarele drepturi: 

a) sa încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator tarifului 
aprobat de autoritatile administratiei publice locale, determinat în conformitate cu normele 
metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 

c) sa solicite ajustarea tarifului în raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie; 

d) sa propuna modificarea tarifului aprobat în situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului 
contractual; 

e) sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii 
administrativ-teritoriale pentru care are hotarâre de dare în administrare sau contract de delegare a 
gestiunii; 

f) sa aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administratiei publice locale; 

g) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 
zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii; 

h) sa solicite recuperarea debitelor în instanta. 

Art. 42 

Operatorii serviciilor de salubrizare au urmatoarele obligatii: 

a) sa tina gestiunea separata pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste 
în concordanta cu cheltuielile efectuate; 
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b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale si cu 
respectarea prezentului regulamentcadru, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice în 
vigoare; 

c) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, 
inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de 
protective instituite, conform prevederilor legale; 

d) sa plateasca despagubiri pentru întreruperea nejustificata a prestarii serviciului si sa acorde 
bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestarii serviciului sub 
parametrii de calitate si cantitate prevazuti în contractele de prestare; 

e) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informatiile solicitate si 
sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de 
salubrizare, în conditiile legii; 

f) sa încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatata în 
desfasurarea activitatilor; 

g) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor specifice 
serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia în vigoare; 

h) sa respecte angajamentele fata de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de 
salubrizare; 

i) sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale 
pentru care are hotarâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, sa 
colecteze întreaga cantitate de deseuri municipale si sa lase în stare de curatenie spatiul destinat 
depozitarii recipientelor de colectare si domeniul public; 

j) sa doteze punctele de colectare cu recipiente si/sau containere în cantitati suficiente, cu 
respectarea normelor în vigoare; 

k) sa tina la zi, împreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor cu si 
fara contracte de prestari servicii în vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local pe baza 
taxelor locale instituite în acest sens; 

l) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotarârea de dare în administrare sau prin 
contractul de delegare a gestiunii si precizati în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, sa 
îmbunatateasca în mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

m) sa aplice metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor specifice 
de operare; 

n) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectarii separate, în conditiile stabilite de prezentul 
regulament-cadru; 

o) sa verifice starea tehnica a recipientelor de colectare si sa le înlocuiasca pe cele care prezinta 
defectiuni sau neetanseitati în maximum 24 de ore de la sesizare; 

p) sa asigure curatenia si igiena cailor publice, a statiilor mijloacelor de transport în comun; 

q) sa asigure curatarea si transportul zapezii de pe caile publice, din statiile mijloacelor de transport 
în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate si sa le mentina în functiune pe timp de polei 
sau de înghet; 

r) sa asigure desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de dezinsectie si deratizare conform 
programului unitar de actiune aprobat de autoritatea administratiei publice locale; 
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s) sa factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; 

t) sa înfiinteze activitatea de dispecerat si de înregistrare a reclamatiilor, având un program de 
functionare permanent; 

u) sa înregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor într-un registru si sa ia masurile de 
rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele si prenumele persoanei care a 
reclamat si ale celei care a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si 
ora  rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile 
scrise operatorul are obligatia sa raspunda în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea 
acestora; 

v) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente situatia 
conform reglementarilor în vigoare. 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Drepturile si obligatiile utilizatorilor 

Art. 43 

(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti ai serviciului de 
salubrizare. 

(2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la 
informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

Art. 44 

Utilizatorii au urmatoarele drepturi: 

a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în conditiile 
contractului/contractului-cadru de prestare; 

b) sa solicite si sa primeasca, în conditiile legii si ale contractelor de prestare, despagubiri sau 
compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor 
contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor 
tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 

c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale si celei competente orice deficiente 
constatate în sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vizând înlaturarea acestora, 
îmbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciului; 

d) sa se asocieze în organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea 
intereselor proprii; 

e) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în 
legatura cu acest serviciu de catre autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. sau 
operator, dupa caz; 

f) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, 
în procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile 
din sectorul serviciului de salubrizare; 

g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor 
administratiei publice locale sau centrale ori instantelor judecatoresti, în vederea prevenirii sau 
repararii unui prejudiciu direct ori indirect. 
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h) sa li se presteze serviciul de salubrizare în conditiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte 
acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; 

i) sa conteste facturile când constata încalcarea prevederilor contractuale; 

j) sa primeasca raspuns în maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor 
administratiei publice locale si centrale cu privire la neîndeplinirea unor conditii contractuale; 

k) sa fie dotati de operator, în conditiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare 
adecvate mijloacelor de încarcare si de transport ale acestora; 

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a acestora. 

Art. 45 

Utilizatorii au urmatoarele obligatii: 

a) sa respecte prevederile prezentului regulamentsi clauzele contractului de prestare a serviciului 
de salubrizare; 

b) sa achite în termenele stabilite obligatiile de plata, în conformitate cu prevederile contractului de 
prestare a serviciului de salubrizare, sau sa achite taxa de salubrizare aprobata de autoritatea 
administratiei publice locale/asociatia de dezvoltare intercomunitara în cazul în care beneficiaza 
de prestarea activitatii fara contract; 

c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare; 

d) sa execute operatiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în 
conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritatile administratiei publice locale. 
Fractiunea umeda a deseurilor va fi depusa în saci de plastic si apoi în recipientul de colectare; 

e) sa colecteze separat, pe tipuri de materiale, deseurile reciclabile rezultate din activitatile pe care 
le desfasoara, în  recipiente diferite inscriptionate corespunzator si amplasate de operatorul 
serviciului de salubrizare în spatiile special amenajate de autoritatile administratiei publice 
locale; 

f) sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de autoritatea locala si de directia de 
sanatate publica teritoriala; 

g) sa accepte limitarea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari prevazute 
în programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare; 

h) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative în vigoare; 

i) sa încheie contracte pentru prestarea unei activitati a serviciului de salubrizare numai cu 
operatorul caruia autoritatea administratiei publice locale i-a atribuit, în gestiune directa sau în 
gestiune delegata, activitatea respectiva; 

j) sa mentina în stare de curatenie spatiile în care se face colectarea, precum si recipientele în care 
se depoziteaza deseurile municipale în vederea colectarii; 

k) sa execute operatiunea de deversare/abandonare a deseurilor în recipientele de colectare în 
conditii de maxima siguranta din punctul de vedere al sanatatii populatiei si al protectiei 
mediului, astfel încât sa nu produca poluare fonica, miros neplacut si raspândirea de deseuri; 

l) sa nu introduca în recipientele de colectare deseuri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau 
curatarea si întretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac 
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obiectul unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritatile 
de mediu; 

m) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse între imobil si domeniul 
public (pâna la limita de proprietate); autoritatile administratiei publice locale se vor îngriji de 
salubrizarea spatiilor aflate în proprietatea publica sau privata a lor; 

n) sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au în folosinta din domeniul public, daca este 
cazul, si sa nu efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor si 
lubrifiantilor sau de lichide rezultate din spalarea autovehiculelor; 

o) sa nu arunce deseuri si obiecte de uz casnic pe strazi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri 
publice; 

p) sa depuna hârtiile si resturile marunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizarii mijloacelor 
de transport si a activitatii desfasurate pe strazile localitatii în cosurile de hârtii amplasate de 
operator de-a lungul strazilor si în alte asemenea locuri; 

q) sa mentina curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din 
dreptul condominiului, gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

r) sa îndeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; 

s) sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, în piete, târguri si oboare, în parcuri, locuri de 
joaca pentru copii si în alte locuri publice. 

 

CAP. IV 

DETERMINAREA CANTITATILOR SI VOLUMULUI DE LUCRARI PRESTATE 
Art. 46 

(1) La încheierea contractului de prestari servicii, operatorii au obligatia de a mentiona în contract 
cantitatile de deseuri ce urmeaza a fi colectate. 

(2) În cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care detin în proprietate gospodarii 
individuale, contractul se încheie pentru numarul total de persoane care au adresa cu acelasi cod 
postal.  

(3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele si tarifele 
legale, valabile la data încheierii acestora. 

(4) Contractele de prestari servicii se vor încheia cu urmatoarele categorii de utilizatori: 

a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora; 

b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora; 

c) operatori economici; 

d) institutii publice. 

Art. 47 

(1) În vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separata a 
deseurilor menajere si similare provenite de la producatorii de deseuri, operatorii împreuna cu 
autoritatile administratiei publice ale unitatilor administrativteritoriale vor stabili pe baza de 
masuratori compozitia si indicii de generare a acestor deseuri, pe categorii de deseuri si tipuri de 
materiale. 
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(2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, tipul 
acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele 
mentionate în autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente. 

(3) Determinarea cantitatilor de deseuri primite la instalatiile de tratare, respectiv eliminare se face 
numai prin cântarire. 

(4) Pentru deseurile din constructii provenite de la populatie, determinarea volumului acestora se va 
face estimativ. 

Art. 48 

(1) Pentru activitatile de maturat, spalat, stropit si întretinere a cailor publice, cantitatea prestatiilor se 
stabileste pe baza suprafetelor, a volumelor, asa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini. 

(2) Pentru curatarea si transportul zapezii si al ghetii de pe caile publice si mentinerea în functiune a 
acestora pe timp de polei sau de înghet, calculul se realizeaza pe baza suprafetelor degajate, 
cantitatilor calculate si a retetei de tratament preventiv împotriva depunerii zapezii si a formarii 
poleiului. 

(3) Reprezentantul autoritatii administratiei publice locale sau al asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizarilor venite din partea populatiei 
activitatea depusa de operator, iar în cazul în care rezulta neconformitati se încheie un proces-verbal 
de constatare privind neefectuarea lucrarii sau calitatea necorespunzatoare a acesteia. 

(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administratiei publice locale sau asociatia de 
dezvoltare intercomunitara, dupa caz, aplica penalitatile mentionate în contractul de delegare a 
gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unitati procentuale din valoarea lunara totala a 
contractului. 

 

CAP. V 

INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE 

Art. 49 

(1) Consiliiul local al comunei Bozioru stabileste si aproba valorile indicatorilor de performanta ai 
serviciului de salubrizare si penalitatile aplicate operatorului în caz de nerealizare, dupa dezbaterea 
publica a acestora. 

(2) Indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se precizeaza în caietul de sarcini, precum si 
în hotarârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, 
dupa caz. 

Art. 50 

(1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea 
serviciului de salubrizare a localitatilor cu privire la: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

b) atingerea obiectivelor si tintelor pentru care autoritatea administratiei publice locale/asociatia 
de dezvoltare intercomunitara sunt responsabile; 

c) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
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d) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor; 

e) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare; 

f) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei; 

g) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii 
muncii. 

Art. 51 

Indicatorii de performanta trebuie sa asigure evaluarea continua a operatorului cu privire la 
urmatoarele activitati: 

a) contractarea serviciului de salubrizare; 

b) masurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 

d) mentinerea unor relatii echitabile între operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a 
problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti; 

e) solutionarea în timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 

f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale 
pentru care are hotarâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; 

g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanta; 

h) atingerea tintelor privind gestionarea deseurilor. 

Art. 52 

În vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa 
asigure: 

a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 

b) gradul asigurarii colectarii separate a deseurilor menajere si similare; 

c) gradul asigurarii cu recipiente de colectare a producatorilor de deseuri; 

d) evidenta clara si corecta a utilizatorilor; 

e) înregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si încasarea contravalorii 
serviciilor efectuate; 

f) înregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora. 

Art. 53 

În conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei publice 
centrale si locale, precum si A.N.R.S.C. au acces neîngradit la informatii necesare stabilirii: 

a) modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de A.N.R.S.C.; 

b) modului de respectare si îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate; 

c) calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti în 
contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii; 

d) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere în functiune, dezvoltare si/sau 
modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana încredintata prin contractul 
de delegare a gestiunii; 
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e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 

f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si prin norme metodologice. 

 

CAP. VI 

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE 

Art. 54  

Contravenții  

1. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere 
si/sau ardere a deseurilor din recipientele de colectare sau de ardere a deseurilor vegetale 
rezultate de la operatiunile de curatare a spatiilor verzi, arbustilor, arborilor etc.  

2. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului 
de a incheia contracte de prestari servicii cu operatorul de salubrizare licentiat in aria de delegare 
respectiva.  

3. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 300 lei incalcarea dispozitiilor 
art. 24 alin. (6) lit. d) din Legea 101/2006 actualizată:” sa asigure colectarea separata, in 
recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscriptionate si amplasate in spatii special 
amenajate, a deseurilor pe care le-au generat in propria gospodarie sau ca urmare a activitatilor 
lucrative pe care le desfasoara”  

4. Preluarea deseurilor din recipientele si/sau containerele amplasate in punctele de colectare de 
catre alte persoane decat operatorii licentiati pentru prestarea activitatii in aria de delegare 
respectiva constituie infractiune de furt si se sanctioneaza potrivit legii. 

5. Constatarea contraventiilor prevazute de prezentul regulament si aplicarea sanctiunilor se fac de 
catre:  

a. persoanele imputernicite din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, pentru 
contraventiile prevăzute la alin.1-3 

b. agentii constatatori ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie pentru infracţiunea de la alin.4 

6. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele împuternicite din 
cadrul autoritatilor administratiei publice locale. 

 
 

 

 

Delegatar, 
 

COMUNA BOZIORU 
 



Anexa nr 3 la H.C.L nr.12/25.03.2022 
   (Anexa nr 2 la contractul nr. ________ / _______________2022) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIETUL DE SARCINI 
 

privind delegarea serviciului public de salubrizare al Comunei Bozioru pentru 
DFWLYLWĄġLOH�SULYLQG ÅColectarea VHSDUDWĄ�ûL�WUDQVSRUWXO�VHSDUDW�DO�GHûHXULORU�
PXQLFLSDOH�ûL�DO�GHûHXULORU�VLPLODUH�SURYHQLQG�GLQ�DFWLYLWĄġL�FRPHUFLDOH�GLQ�
LQGXVWULH�ûL�LQVWLWXġLL��LQFOXVLY�IUDFġLL�FROHFWDWH�VHSDUDW��IĄUĄ�D�DGXFH�DWLQJHUH�

IOX[XOXL�GH�GHûHXUL�GH�HFKLSDPHQWH�HOHFWULFH�ûL�HOHFWURQLFH��EDWHULL�ûL�DFXPXODWRULµ 
ûL ÅWUDQVSRUWXO�GHûHXULORU�SURYHQLWH�GLQ�ORFXLQġH��JHQHUDWH�GH�DFWLYLWĄġL�GH�

UHDPHQDMDUH�ûL�UHDELOLWDUH�LQWHULRDUĄ�ûL�VDX�H[WHULRDUĄ�D�DFHVWRUDµ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREAMBUL 
 

3UH]HQWXO�FDLHW�GH�VDUFLQL�D�XUPĄULW�FDLHWXO�GH�VDUFLQi-FDGUX�SUHYĄ]XW�GH�2UGLQXO�3UHûHGLQWHOXL�$�1�5�6�&��
QU�����������FDUH�VWDELOHûWH�FRQġLQXWXO�ûL�PRGXO�GH�vQWRFPLUH�D�FDLHWHORU�GH�VDUFLQL�GH�FĄWUH�&RQVLOLLOH�
/RFDOH� FDUH� vQILLQġHD]Ą�� RUJDQL]HD]Ą�� FRQGXF�� FRRUGRQHD]Ą� ûL� FRQWUROHD]Ą� IXQFġLRQDUHD� VHUYLFLXOXL� de 
VDOXEUL]DUH� ûL� FDUH� DUH� WRWRGDWĄ� DWULEXġLD� GH� PRQLWRUL]DUH� ûL� H[HUFLWDUH� D� FRQWUROXOXL� FX� SULYLUH� OD�
SUHVWDUHD�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH��LQGLIHUHQW�GH�IRUPD�GH�JHVWLXQH�DGRSWDWĄ� 

Caietul de sarcini s-D�vQWRFPLW�vQ�FRQFRUGDQġĄ�FX�QHFHVLWĄġLOH�RELHFWLYH ale Consiliului Local al Comunei 
Bozioru�� FX� UHVSHFWDUHD� vQ� WRWDOLWDWH� D� UHJXOLORU� GH� ED]Ą� SUHFL]DWH� vn caietul de sarcini-FDGUX� ûL� D�
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare. 

&DLHWXO�GH�VDUFLQL�YD�IL�VXSXV�DSUREĄULL�&RQVLOLXOXL�/RFDO�DO�Comunei Bozioru. 

/D� vQWRFPLUHD� FDLHWHORU� GH� VDUFLQL� DXWRULWDWHD� SXEOLFĄ� ORFDOĄ� vQWRFPLWRDUH� DUH� REOLJDġLD� GH� D� XWLOL]D�
GRFXPHQWDġLD�SUHYĄ]XWĄ�vQ�FDLHWXO�GH�VDUFLQL-FDGUX��GXSĄ�FXP�XUPHD]Ą� 
a) vQ�FRQġLQXWXO�GRFXPHQWDġLHL�FDLHWXOXL�GH�VDUFLQL�VH�YRU�SUHOXD�DFWLYLWĄġLOH�ûL�FRQGLġLLOH�WHKQLFH�

VSHFLILFH�DFWLYLWĄġLL�GHVIĄûXUDWH� 
b) FRQġLQXWXO�FDLHWXOXL�GH�VDUFLQL�YD�IL�HODERUDW�SULQ�WUDQVFULHUHD�LGHQWLFĄ�D�WH[WHORU�VFULVH�FX�FDUDFWHUH�

QRUPDOH��FX�H[FHSġLD�QXPHUHORU�GH�DUWLFROH�FDUH�YRU�FĄSĄWD�R�QRXĄ�QXPHURWDUH�SULQ�FRPSOHWDUHa 
GDWHORU�QHFHVDUH�vQ�FRQIRUPLWDWH�FX�LQGLFDġLLOH�SUHFL]DWH�SULQ�WH[WHOH�VFULVH�FX�FDUDFWHUH�vQFOLQDWH�GLQ�
FRQġLQXWXO�GRFXPHQWDġLHL�FDLHWXOXL�GH�VDUFLQL-cadru; 

c) FRQġLQXWXO�FDLHWXOXL�GH�VDUFLQL�FXSULQGH�VHWXO�GH�IRUPXODUH�SUHFL]DWH�FD�ILLQG�REOLJDWRULL�vQ�FDietul de 
sarcini-FDGUX��OD�FDUH�VH�SRW�DGĄXJD�ûL�DOWH�IRUPXODUH�FRQVLGHUDWH�QHFHVDUH�SHQWUX�UHDOL]DUHD 

FRUHVSXQ]ĄWRDUH�D�VHUYLFLXOXL� 
Consiliul Local al Comunei Bozioru DUH� REOLJDġLD� FD� OD� vQWRFPLUHD� FDLHWXOXL� GH� VDUFLQL� VĄ� GHILQHDVFĄ�
VSHFLILFDġLLOH�WHKQLFH�SULQ�UHIHULUH�OD�UHJOHPHQWĄULOH�WHKQLFH��DVWIHO�FXP�VXQW�DFHVWHD�GHILQLWH�vQ�OHJLVODġLD�
LQWHUQĄ�UHIHULWRDUH�OD�VWDQGDUGL]DUHD�QDġLRQDOĄ� 
 
 

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
 

ART. 1 

3UH]HQWXO� FDLHW� GH� VDUFLQL� VWDELOHûWH� FRQGLġLLOH� GH� GHVIĄûXUDUH� D� DFWLYLWĄġLORU� VSHFLILFH� VHUYLFLXOXL� GH�
VDOXEUL]DUH��VWDELOLQG�QLYHOXULOH�GH�FDOLWDWH�ûL�FRQGLġLLOH�WHKQLFH�QHFHVDUH�IXQFġLRQĄULL�DFHVWXL�VHUYLFLX� vQ�
FRQGLġLL�GH�HILFLHQġĄ�ûL�VLJXUDQġĄ� 
 

ART. 2 

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaġLH� WHKQLFĄ� ûL� GH� UHIHULQġĄ� vQ�
YHGHUHD�VWDELOLULL�FRQGLġLLORU�VSHFLILFH�GH�GHVIĄûXUDUH�D�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�LQGLIHUHQW�GH�PRGXO�GH�
gestiune adoptat. 
 

ART. 3 

&DLHWXO�GH�VDUFLQL�IDFH�SDUWH�LQWHJUDQWĄ�GLQ�GRFXPHQWDġLD�QHFHVDUĄ�GHVIĄûXUĄULL�DFWLYLWĄġLL de salubrizare 
ûL�FRQVWLWXLH�DQVDPEOXO�FHULQġHORU�WHKQLFH�GH�ED]Ą� 



ART. 4 

(1) 3UH]HQWXO� FDLHW� GH� VDUFLQL� FRQġLQH� VSHFLILFDġLLOH� WHKQLFH� FDUH� GHILQHVF� FDUDFWHULVWLFLOH� UHIHULWRDUH� OD�
QLYHOXO� FDOLWDWLY�� WHKQLF� ûL� GH� SHUIRUPDQġĄ�� VLJXUDQġD� vQ� H[SORDWDUH�� SUHFXP� ûL� VLVWHPH� GH� DVLJXUDUH� D�
FDOLWĄġLL�� WHUPLQRORJLD�� FRQGLġLLOH� SHQWUX� FHUWLILFDUHD� FRQIRUPLWĄġLL� FX� VWDQGDUGH� UHOHYDQWH� VDX� DOWHOH�
asemenea. 

(2) 6SHFLILFDġLLOH� WHKQLFH� VH� UHIHUĄ�� GH� DVHPHQHD�� OD� DOJRULWPXO� H[HFXWĄULL� DFWLYLWĄġLORU�� OD� YHULILFDUHD��
inspeFġLD�ûL�FRQGLġLLOH�GH�UHFHSġLH�D�OXFUĄULORU��SUHFXP�ûL�OD�DOWH�FRQGLġLL�FH�GHULYĄ�GLQ�DFWHOH�QRUPDWLYH�ûL�
UHJOHPHQWĄULOH�vQ�OHJĄWXUĄ�FX�GHVIĄûXUDUHD�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH� 
(3) &DLHWXO�GH�VDUFLQL�SUHFL]HD]Ą�UHJOHPHQWĄULOH�REOLJDWRULL�UHIHULWRDUH�OD�SURWHFġLD�PXQFLL��OD�SUHYHQLUHD�
ûL� VWLQJHUHD� LQFHQGLLORU� ûL� OD� SURWHFġLD� PHGLXOXL�� FDUH� WUHEXLH� UHVSHFWDWH� SH� SDUFXUVXO� SUHVWĄULL�
DFWLYLWĄġLORU�SULYLQG�FROHFWDUHD�ûL�WUDQVSRUWXO�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�ûL�D�FHORU�SURYHQLWH�GLQ�ORFXLQġH� 
 

ART. 5 

Termenii, expresLLOH�ûL�DEUHYLHULOH�XWLOL]DWH�VXQW�FHOH�GLQ�UHJXODPHQWXO�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH� 
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 ART. 6 

6HUYLFLLOH�FDUH�IDF�RELHFWXO�SUH]HQWXOXL�&DLHW�GH�VDUFLQL��UHVSHFWLY�SURFHGXULL�GH�DWULEXLUH�DȾD�FXP�VXQW�
HOH�PHQʰLRQDWH�vQ�/HJHD����������DFWXDOL]DWĄ�VXQW� 
1. FROHFWDUHD� VHSDUDWĄ� ûL� WUDQVSRUWXO� VHSDUDW� DO� GHûHXULORU� PXQLFLSDOH� ûL� DO� GHûHXULORU� VLPLODUH�

SURYHQLQG�GLQ�DFWLYLWĄġL�FRPHUFLDOH�GLQ�LQGXVWULH�ûL�LQVWLWXġLL��LQFOXVLY�IUDFġLL�FROHFWDWH�VHSDUDW��IĄUĄ�D�
aduce atingere IOX[XOXL�GH�GHûHXUL�GH�HFKLSDPHQWH�HOHFWULFH�HOHFWURQLFH�ûL�DFXPXODWRUL� 

2. &ROHFWDUHD�VHSDUDWĄ�D�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�ûL�VLPLODUH�UHFLFODELOH��KkUWLH�ûL�FDUWRQ��SODVWLF�ûL�PHWDO��
VWLFOĄ��� LQFOXVLY� GHûHXUL� GH� DPEDODMH� GLQ� GHȾHXULOH� PXQLFLSDOH� ȾL� VLPLODUH� ûL WULPLWHUHD� FĄWUH�
valorificatorii finali; 

3. &ROHFWDUHD�VHSDUDWĄ�D�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�ûL�VLPLODUH�UH]LGXDOH�ûL�WUDQVSRUWXO�DFHVWRUD�OD�FHO�PDL�
apropiat depozit ecologic; 

4. &ROHFWDUHD�VHSDUDWĄ�D�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�YROXPLQRDVH�SURYHQLWH�GH�OD�SRSXODġLH��LQVWLWXġLL�
SXEOLFH�ûL�DJHQġL�HFRQRPLFL�QHDVLPLODELOH�GHûHXULORU�PHQDMHUH�ûL�DVLJXUDUHD�HOLPLQĄULL�ORU�OD�
RSHUDWRULL�DXWRUL]DġL� 

5. &ROHFWDUHD�GHûHXULORU�GH�SH�GRPHQLXO�SXEOLF�LQFOXVLY�D�FHORU�DEDQGRQDWH�ûL�WUDQVSRUWXO�DFHVWRUD�OD�
cel mai apropiat depozit ecologic. 
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ART. 7 

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura: 

1. UHVSHFWDUHD�OHJLVODġLHL��QRUPHORU��SUHVFULSġLLORU�ûL�UHJXODPHQWHORU�SULYLQG�LJLHQD�PXQFLL��SURWHFġLD�
PXQFLL��JRVSRGĄULUHD�DSHORU��SURWHFġLD�PHGLXOXL��XUPĄULUHD�FRPSRUWĄULL�vQ�WLPS�D�FRQVWUXFġLLORU��
SUHYHQLUHD�ûL�FRPEDWHUHD�LQFHQGLLORU� 



2. H[SORDWDUHD��vQWUHġLQHUHD�ûL�UHSDUDġLD�LQVWDODġLLORU�ûL�XWLODMHORU�FX�SHUVRQDO�DXWRUL]DW��vQ�IXQFġLH�GH�
FRPSOH[LWDWHD�LQVWDODġLHL�ûL�VSHFLILFXO�ORFXOXL�GH�PXQFĄ� 

3. respectarea indiFDWRULORU� GH� SHUIRUPDQġĄ� ûL� FDOLWDWH� VWDELOLġL� SULQ� FRQWUDFWXO� GH� GHOHJDUH� D�
JHVWLXQLL� VDX� SULQ� KRWĄUkUHD� GH� GDUH� vQ� DGPLQLVWUDUH� D� VHUYLFLXOXL� ûL� SUHFL]DġL� vQ� UHJXODPHQWXO�
serviciului de salubrizare; 

4. IXUQL]DUHD� FĄWUH� DXWRULWDWHD� DGPLQLVWUDġLHL� SXEOLFH� ORFDOH�� UHVSHFWLY� $�1�5�6�&��� D� LQIRUPDġLLORU�
VROLFLWDWH�ûL�DFFHVXO�OD�GRFXPHQWDġLLOH�ûL�OD�DFWHOH�LQGLYLGXDOH�SH�ED]D�FĄURUD�SUHVWHD]Ą�VHUYLFLXO�
GH�VDOXEUL]DUH��vQ�FRQGLġLLOH�OHJLL� 

5. respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 

6. SUHVWDUHD� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� OD� WRġL� XWLOL]DWRULL� GLQ� UD]D� XQLWĄġLL� DGPLQLVWUDWLY-teritoriale 
SHQWUX� FDUH� DUH� KRWĄUkUH� GH� GDUH� vQ� DGPLQLVWUDUH� VDX� FRQWUDFW� GH� GHOHJDUH� D� JHVWLXQLL��
FROHFWDUHD� vQWUHJLL� FDQWLWĄġL� GH� GHûHXUL� PXQLFLSDOH ûL� OĄVDUHD� vQ� VWDUH� GH� FXUĄġHQLH� D� VSDġLXOXL�
GHVWLQDW�GHSR]LWĄULL�UHFLSLHQWHORU�GH�FROHFWDUH� 

7. DSOLFDUHD�GH�PHWRGH�SHUIRUPDQWH�GH�PDQDJHPHQW�FDUH�VĄ�FRQGXFĄ�OD�UHGXFHUHD�FRVWXULORU�GH�
operare; 

8. GRWDUHD�XWLOL]DWRULORU�FX�PLMORDFH�GH�UHDOL]DUH�D�FROHFWĄULL�VHOHFWLYH�vQ�FDQWLWĄġL�VXILFLHQWH��HWDQûH�
ûL�DGHFYDWH�PLMORDFHORU�GH�WUDQVSRUW�SH�FDUH�OH�DX�vQ�GRWDUH� 

9. vQORFXLUHD�PLMORDFHORU�GH�FROHFWDUH�FDUH�SUH]LQWĄ�GHIHFġLXQL�VDX�QHHWDQûHLWĄġL� 
10. HODERUDUHD�SODQXULORU�DQXDOH�GH�UHYL]LL�ûL�UHSDUDġLL�H[HFXWDWH�FX�IRUġH�SURSULL�ûL�FX�WHUġL� 
11. UHDOL]DUHD� XQXL� VLVWHP� GH� HYLGHQġĄ� D� VHVL]ĄULORU� ûL� UHFODPDġLLORU� ûL� GH� UH]ROYDUH� RSHUDWLYĄ� D�

acestora; 

12. HYLGHQġD�RUHORU�GH�IXQFġLRQDUH�D�XWLODMHORU� 
13. ġLQHUHD� XQHL� HYLGHQġH� D� JHVWLXQLL� GHûHXULORU� ûL� UDSRUWDUHD� SHULRGLFĄ� D� VLWXDġLHL� DXWRULWĄġLORU�

FRPSHWHQWH��FRQIRUP�UHJOHPHQWĄULORU�vQ�YLJRDUH� 
14. SHUVRQDOXO� QHFHVDU� SHQWUX� SUHVWDUHD� DFWLYLWĄġLORU� DVXPDWH� SULQ� FRQWUDFW� VDX� SULQ� KRWĄUkUHD� GH�

dare în administrare; 

15. FRQGXFHUHD� RSHUDWLYĄ� SULQ� GLVSHFHUDW� ûL� DVLJXUDUHD� PLMORDFHORU� WHKQLFH� ûL� D� SHUVRQDOXlui de 
LQWHUYHQġLH� 

16. GRWDUH� SURSULH� FX� LQVWDODġLL� ûL� HFKLSDPHQWH� VSHFLILFH� QHFHVDUH� SHQWUX� SUHVWDUHD� DFWLYLWĄġLORU� vQ�
FRQGLġLLOH�VWDELOLWH�SULQ�FRQWUDFW�VDX�SULQ�KRWĄUkUHD�GH�GDUH�vQ�DGPLQLVWUDUH� 

17. DOWH�FRQGLġLL�VSHFLILFH�VWDELOLWH�GH�DXWRULWDWHD�DGPLQLVWUDġiei publice locale. 
 
ART. 8 

2EOLJDġLLOH� ûL� UĄVSXQGHULOH� SHUVRQDOXOXL� RSHUDWLY� DO� RSHUDWRUXOXL� VXQW� FXSULQVH� vQ� UHJXODPHQWXO�
VHUYLFLXOXL�� DQH[Ą� OD� SUH]HQWXO� FDLHW� GH� VDUFLQL� �5HJXODPHQWXO� GH� VHUYLFLX� VH� vQWRFPHûWH� SH� ED]D�
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare). 
 
 



3. SERVICIUL DE SALUBRIZARE 
&ROHFWDUHD�VHSDUDWĄ�ûL�WUDQVSRUWXO�VHSDUDW�DO�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�ûL�DO�GHûHXULORU�VLPLODUH�
SURYHQLQG�GLQ�DFWLYLWĄġL�FRPHUFLDOH�GLQ�LQGXVWULH�ûL�LQVWLWXġLL��LQFOXVLY�IUDFġLL�FROHFWDWH�VHSDUDW��
IĄUĄ�D�DGXFH DWLQJHUH�IOX[XOXL�GH�GHûHXUL�GH�HFKLSDPHQWH�HOHFWULFH�HOHFWURQLFH�ûL�DFXPXODWRUL 

 
ART. 9 

2SHUDWRUXO� DUH� REOLJDġLD� GH� D� GHVIĄûXUD� DFWLYLWĄġLOH� GH� FROHFWDUH� VHSDUDWĄ� ûL� WUDQVSRUWXO� VHSDUDW� DO�
GHûHXULORU�PXQLFLSDOH��vQ�FRQGLġLLOH�OHJLL�vQ�DULD�DGPLQLVWUDWLY-WHULWRULDOĄ�D�Comunei  Bozioru . 

3ULQ�GHûHXUL�PXQLFLSDOH�VH�vQġHOHJH�GHûHXULOH�JHQHUDWH�GH�SRSXODġLH�vQ�XUPD�DFWLYLWĄġLORU�GHVIĄûXUDWH�vQ�
JRVSRGĄULLOH�SURSULL��LQFOXVLY�KkUWLD�ȾL�FDUWRQXO��VWLFOD��PHWDOHOH��PDWHULDOHOH�SODVWLF��ELRGHȾHXULOH��OHPQXO��
textilHOH�� DPEDODMHOH�� GHȾHXULOH� GH� EDWHULL� ȾL� DFXPXODWRUL� ȾL� GHȾHXULOH� YROXPLQRDVH�� LQFOXVLY� VDOWHOH� VL�
mobila. 

$FHDVWĄ�DFWLYLWDWH�SUHVXSXQH�XUPĄWRUXO�FLFOX�GH�RSHUDġLL� 
1. CROHFWDUHD�ûL�WUDQVSRUWXO�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�ȾL�VLPLODUH��IUDFġLD�XPHGĄ��GH�OD�SHUVRDQHOe fizice 

ȾL�MXULGLFH�OD�GHSR]LWXO�HFRORJLF�FHO�PDL�DSURSLDW� 
2. &ROHFWDUHD�ûL�WUDQVSRUWXO�GHûHXULORU�UHFLFODELOH�GH�OD�SHUVRDQHOH�IL]LFH�ȾL�MXULGLFH��IUDFġLD�XVFDWĄ��

IUDFġLXQL� GH� KkUWLH�FDUWRQ�� SHW-XUL�� PDVH� SODVWLFH� ûL� PHWDO� ûL� YDORULILFDUHD�DFHVWRUD� OD� RSHUatorii 
DXWRUL]DʰL�� 

&ROHFWDUHD� GHûHXULORU� PXQLFLSDOH� QHSHULFXORDVH� GH� OD� SRSXODġLH� VH� YD� UHDOL]D� VHSDUDW� SH� FDWHJRULL� GH�
GHûHXUL�GXSĄ�FXP�XUPHD]Ą� FROHFWDUHD�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�VH�YD�UHDOL]D�SH���IOX[XUL�DVWIHO� 

1. GHûHXUL�UHFLFODELOH din puncte de colectare; 
2. GHûHXUL�UH]LGXDOH�VH�YRU�FROHFWD�GLQ�SRDUWĄ�vQ�SRDUWĄ 

3. GHȾHXUL�ELRGHJUDGDELOH�YHJHWDOH�VH�YRU�FRPSRVWD�vQ�JRVSRGĄULLOH�SURSULL� 
 

ART. 10 

1XPĄUXO�PHGLX�DQXDO�GH�ORFXLWRUL�GLQ�DULD�GH�RSHUDUH�HVWH�GH�898 ORFXLWRUL�vQUHJLVWUDġL��LQFOXVLY�IORWDQġLL� 
 

ART. 11 

În Comuna Bozioru�� vQ� SUH]HQW�� VXQW� XQ� QXPĄU� 584 JRVSRGĄULL si circa 30 agenti economici (inclusiv 
institutii publice) 

&DQWLWĄġLOH�DQXDOH�HVWLPDWH�GH�GHûHXUL�FROHFWDWH�ûL�WUDQVportate vor fi: 
1. GHûHXUL�PXQLFLSDOH�DPHVWHFDWH��UH]LGXDOH��FH�XUPHD]Ą�D�IL�FROHFWDWH�ûL�WUDQVSRUWDWH�OD�GHSR]LWXO�

ecologic ² 100 tone. 
2. GHûHXUL�UHFLFODELOH�FH�XUPHD]Ą�D�IL�FROHFWDWH�ûL�WUDQVSRUWDWH�OD�YDORULILFDWRULL�ILQDOL�² 10 tone. 

 
ART. 12 

'HOHJDWXO� DUH� REOLJDġLD� GH� D� GHVIĄûXUD� DFWLYLWĄġLOH� GH� FROHFWDUH� ûL� WUDQVSRUW� D� GHûHXULORU� Vimilare, în 
FRQGLġLLOH�OHJLL��vQ�DULD�DGPLQLVWUDWLY-WHULWRULDOĄ�D�Comuna Bozioru. 

3ULQ� GHûHXUL� VLPLODUH� VH� vQġHOHJH� GHûHXUL� SURYHQLWH� GLQ� DFWLYLWĄġL� FRPHUFLDOH�� GLQ� LQGXVWULH� ûL� LQVWLWXġLL�
FDUH�� GLQ� SXQFWXO� GH� YHGHUH� DO� QDWXULL� ûL� DO� FRPSR]LġLHL�� VXQW� FRPSDUDELOH� FX� GHûHXULOH� PHQDMHUH��
H[FOXVLY�GHûHXULOH�GLQ�SURGXFġLH��GLQ�DJULFXOWXUĄ�ûL�GLQ�DFWLYLWĄġL�IRUHVWLHUH� 



&DWHJRULL�GH�GHûHXUL�VLPLODUH�D�FĄURU�FROHFWDUH�VHSDUDWĄ�WUHEXLH�UHDOL]DWĄ�GH�GHOHJDW��SHQWUX�ILHFDUH�WLS�
GH�DJHQW�HFRQRPLF��UHVSHFWLY�LQVWLWXġLH SXEOLFĄ�vQ�SDUWH� 

1. GHûHXUL�UHFLFODELOH� 
2. GHûHXUL�VLPLODUH�DPHVWHFDWH��UH]LGXDOH�� 

'HûHXULOH�UH]XOWDWH�GLQ�SURFHVXO�GH�SURGXFġLH�QX�IDF�RELHFWXO�DFHVWXL�FDLHW�GH�VDUFLQL� 
7RġL�RSHUDWRULL�HFRQRPLFL�ûL�LQVWLWXġtLOH�SXEOLFH�FH�vûL�GHVIĄûRDUĄ�DFWLYLWDWHD�SH�UD]D XQLWĄġLL�DGPLQLVWUDWLY�
teritoriale a Comunei Bozioru DX�REOLJDġLD�VĄ�SUHGHD�GHûHXULOH�VLPLODUH�QXPDL�RSHUDWRUXOXL�autorizat VĄ�
GHVIĄûRDUH� DFWLYLWDWHD� GH� FROHFWDUH� VHSDUDWĄ� ûL� WUDQVSRUWXO� VHSDUDW� DO� GHûHXULORU� PXQLFLSDOH� ûL� DO�
GHûHXULORU�VLPLODUH�SURYHQLQG GLQ�DFWLYLWĄġL�FRPHUFLDOH�GLQ�LQGXVWULH�ûL�LQVWLWXġLL��LQFOXVLY�IUDFġLL�FROHFWDWH�
separat, pe raza U.A.T.Comuna Bozioru. 

 
3.1. COLECTAREA SI GESTIONAREA DESEURILOR DE PE DOMENIUL PUBLIC 

 
 ART. 13 

'HOHJDWXO�DUH�REOLJDġLD�GH�D�GHVIĄûXUD�DFWLYLWĄġLOH�GH�FROHctare si transport a deseurilor municipale de 
SH�GRPHQLXO�SXEOLF��vQ�FRQGLġLLOH�OHJLL��vQ�DULD�DGPLQLVWUDWLY-WHULWRULDOĄ�D�Comunei Bozioru. 

2SHUDWRUXO�YD�FROHFWD�GHȾHXULOH�de pe domeniul public, la solicitarea Comunei Bozioru. 

Cheltuielile aferente acestei DFWLYLWĄʰL� VH� YRU� UHJĄVL� vQ� WDULIXO� SHQWUX� FROHFWDUHD� GHȾHXULORU� PXQLFLSDOH�
reziduale. 

2SHUDWRUXO� GHOHJDW� SHQWUX� GHVIĄûXUDUHD� DFWLYLWĄġLL� GH� FROHFWDUH� VHSDUDWĄ� ûL� WUDQVSRUWXO� VHSDUDW� DO�
GHûHXULORU� PXQLFLSDOH�� DUH� REOLJDġLD� VĄ� FROHFWH]H� GHûHXULOH� DEDQGRQDWH� ûL�� vQ� FD]XO� vQ� FDUH�
SURGXFĄWRUXO�GHġLQĄWRUXO� GH� GHûHXUL� HVWH� QHFXQRVFXW�� FKHOWXLHOLOH� OHJDWH� GH� FXUĄġDUHD� ûL� UHIDFHUHD�
PHGLXOXL�� SUHFXP� ûL� FHOH� GH� WUDQVSRUW�� YDORULILFDUH�� UHFXSHUDUH�� UHFLFODUH�� HOLPLQDUH� VXQW� VXSRUWDWH� GH�
U.A.T. Comuna Bozioru.  

'XSĄ�LGHQWLILFDUHD�SURGXFĄWRUXOXL�GHġLQĄWRUXOXL�GH�GHûHXUL��DFHVWD�HVWH�REOLJDW�VĄ�VXSRUWH�FKHOWXLHOLOH�
HIHFWXDWH�GH�DXWRULWDWHD�DGPLQLVWUDġLHL�SXEOLFH�ORFDOH��FkW�ûL�VDQFġLXQLOH�FRQWUDYHQġLRQDOH� 
3UHVWDUHD� DFWLYLWĄġLORU� GH� FROHFWDUH�� WUDQVSRUW�� GHSR]LWDUH� ûL� YDORULILFDUH� D� GHûHXULORU� SURYHQLWH� GH� OD�
SRSXODġLH�� LQVWLWXġLL�SXEOLFH�ûL�DJHQġL�HFRQRPLFL�� PHQDMHUH�ȾL�asimilabile celor menajere se va executa 
DVWIHO�vQFkW�VĄ�VH�UHDOL]H]H� 

1. FRQWLQXLWDWHD�DFWLYLWĄġLL�� LQGLIHUHQW�GH�DQRWLPS�ûL�FRQGLġLLOH�PHWHR��FX�UHVSHFWDUea prevederilor 
contractuale; 

2. ULGLFDUHD�GHûHXULORU�YROXPLQRDVH��QHDVLPLODWH�FHORU�PHQDMHUH��GLQ�SXQFWHOH�VSHFLDO�DPHQDMDWH�OD�
GDWD�ûL�LQWHUYDOXO�RUDU�VWDELOLW� 

3. FRUHFWDUHD�ûL�DGDSWDUHD�UHJLPXOXL�GH�SUHVWDUH�D�DFWLYLWĄġLL�OD�FHULQġHOH�EHQHILFLDUXOXL� 
4. controlXO�FDOLWĄġLL�VHUYLFLXOXL�SUHVWDW� 
5. ġLQHUHD�OD�]L�D�GRFXPHQWHORU�FX�SULYLUH�OD�SUHVWDUHD�VHUYLFLXOXL� 
6. UHVSHFWDUHD� UHJXODPHQWXOXL� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� DSUREDW� GH� DXWRULWDWHD� DGPLQLVWUDġLHL�

SXEOLFH�ORFDOH��vQ�FRQGLġLLOH�OHJLL� 
7. SUHVWDUHD� DFWLYLWĄġLL� SH� ED]D� SULQFLSLLORU� GH� HILFLHQġĄ� HFRQRPLFĄ�� DYkQG� FD� RELHFWLY� UHGXFHUHD�

costurilor de prestare a serviciului; 



8. DVLJXUDUHD� FX� PLMORDFH� DXWR� QHFHVDUH� SHQWUX� WUDQVSRUWXO� vQWUHJLL� FDQWLWĄġL� GH� GHûHXUL� GLQ� DULD�
administrativ-WHULWRULDOĄ�vQFUHGLQġDWĄ� 

9. îndeplinirea inGLFDWRULORU�GH�FDOLWDWH�D�SUHVWĄULL�DFWLYLWĄġLL��VSHFLILFDġL� vQ�UHJXODPHQWXO�VHUYLFLXOXL�
de salubrizare; 

10. DVLJXUDUHD��SH�WRDWĄ�GXUDWD�GH�H[HFXWDUH�D�VHUYLFLXOXL��GH�SHUVRQDO�FDOLILFDW�ûL�vQ�QXPĄU�VXILFLHQW� 
 

3.2.  ÎNCASAREA TARIFELOR 
ART. 14 

Contravaloarea VHUYLFLLORU�SUHVWDWH�YD�IL�IDFWXUDWĄ�OXQDU�ûL�vQFDVDWĄ�GH�OD�8�$�7��Comuna Bozioru, pe baza 
WLFKHWHORU� GH� FkQWĄULUH� HPLVH� GH� RSHUDWRULL� LQVWDODʰLLORU� XQGH� V-DX� SUHGDWH� GHȾHXULOH� ȾL� FRQILUPDWH� GH�
FĄWUH�EHQHILFLDU� 
 

3.3. ,19(67,Ġ,,�Í1�6$5&,1$�'(/(*$78/8,�- NU ESTE CAZUL 
 

3.4. 75$1632578/�'(Ƚ(85,/25 

'HûHXULOH�YRU�IL�WUDQVSRUWDWH�GRDU�vQ�YHKLFXOH�DXWRUL]DWH��SRWULYLWH�VFRSXOXL�SHQWUX�FDUH�VXQW�XWLOL]DWH�ûL�
FX�UHFLSLHQWHOH�GH�FROHFWDUH�D�GHûHXULORU�FDUH�VH�DIOĄ�vQ�RSHUDUH��3HQWUX�ILHFDUH�WLS�PLMORF�GH�WUDQVSRUW�în 
SDUWH�VH�YRU�SUH]HQWD�FRSLL�DOH�GRFXPHQWHORU�FDUH�VĄ�DWHVWH�FDUDFWHULVWLFLOH�WHKQLFH� 

)LHFDUH�YHKLFXO�IRORVLW�vQ�GHUXODUHD�FRQWUDFWXOXL�WUHEXLH�VĄ�DLEĄ�PDUFDMH�REOLJDWRULL�VSHFLILFH�FRPSDQLHL��
în locuri vizibile. 

Este responsabilitatea Delegatului ca toDWH� YHKLFXOHOH� IRORVLWH� SHQWUX� HIHFWXDUHD� FRQWUDFWXOXL� VĄ� ILH�
GRWDWH�FX�HFKLSDPHQWH�REOLJDWRULL��PHFDQLVPH�GH�VLJXUDQġĄ��HFKLSDPHQW�GH�VWLQJHUH�D�LQFHQGLLORU�HWF��
ûL�FD�EHQD��ûDVLXO��PHFDQLVPXO�GH�ULGLFDUH�ûL�DOWH�IXQFġLL�VĄ�ILH�IRORVLWH�FRQIRUP�VFRSXOXL�Oor. 

3HQWUX�FROHFWDUHD�ûL�WUDQVSRUWXO�GHûHXULORU�UH]LGXDOH��'HOHJDWXO�YD�SXWHD�XWLOL]D�QXPDL�YHKLFXOH�vQFKLVH��
FX�FRPSDFWDUH��FX�GLVSR]LWLY�DWDûDW�DXWRPDW�GH�ULGLFDUH�SHQWUX�HXURSXEHOH�ûL�PHFDQLVP�DXWRPDW�GH�
H[SXO]DUH�SHQWUX�FROHFWDUHD�GHûHXULORU�UH]LGXDOH� 

9HKLFXOHOH� GH� FRPSDFWDUH� WUHEXLH� VĄ� UHVSHFWH� VWDQGDUGHOH� (1� ����-1:1998/A1:2004 Bene pentru 
GHûHXUL� PHQDMHUH� ûL� GLVSRVLWLYH� DVRFLDWH� GH� ULGLFDUH� D� FRQWDLQHUHORU� ² &RQGLġLL� JHQHUDOH� ûL� FRQGLġLL� GH�
securitate ² 3DUWHD�,��%HQH�FX�vQFĄUFDUH�SULQ�SDUWHD�GLQ�VSate. 

3HQWUX�FROHFWDUHD�GHûHXULORU�UHFLFODELOH�SRW�IL�IRORVLWH�QXPDL�YHKLFXOH�DGDSWDWH�DFHVWXL�VFRS�OD�IHO�ûL�vQ�
cazul fluxurilor speciale. 

5HFLSLHQWHOH�IXUQL]DWH�WUHEXLH�VĄ�ILH�QRL��LDU�GHVLJQXO��FDOLWDWHD��FDSDFLWDWHD�ûL�DOWH�VSHFLILFDġLL�WUHEXLH�VĄ�
respeFWH�VSHFLILFDġLLOH�ûL�FHULQġHOH�UHOHYDQWH�DOH�6WDQGDUGXOXL�(XURSHDQ�6HULD������Pentru fiecare tip de 
containere ofertate se vor prezenta documente care sa ateste caracterisiticile tehnice. 

 
4. REGULI GENERALE 

 
�����/(*,6/$Ġ,$�$3/,&$%,/ă 

 
ART. 15 

Serviciile IXUQL]DWH�GH�GHOHJDW�YRU�IL�vQ�GHSOLQ�DFRUG�FX�WRDWH�OHJLOH�JHQHUDOH�ûL�VSHFLILFH�GLQ�5RPkQLD� 



6HUYLFLLOH�YRU�IL�FRQIRUPH�FX�WRDWH�UHJOHPHQWĄULOH�ORFDOH� 
Consiliul local al Comunei Bozioru YD� LPSOHPHQWD� 5HJXODPHQWXO� GH� VDOXEUL]DUH� QHFHVDU� IDFLOLWĄULL�
servLFLLORU� DûD� FXP� HVWH� VSHFLILFDW� vQ� SUH]HQWXO� FDLHW� GH� VDUFLQL�� SULQ� PRGLILFDUHD� VDX� HODERUDUHD� GH�
KRWĄUkUL�SULYLQG�JHVWLRQDUHD�GHûHXULORU��GXSĄ�FXP�HVWH�FD]XO� 
 

�����$8725,=$Ġ,,�ú,�/,&(1Ġ( 
 

ART. 20 

'HOHJDWXO�YD�PHQġLQH�YDODELOH�SH�WRDWĄ�SHULRDGD�FRQWUDFWXOXL�VDX�YD�REġLQH�GXSĄ�FD]� 
- /LFHQġHOH�QHFHVDUH�SHQWUX�SUHVWDUHD�VHUYLFLLORU�GH�VDOXEUL]DUH�HOLEHUDWH�GH�$XWRULWDWHD�1DġLRQDOĄ�GH�

5HJOHPHQWDUH� D� 6HUYLFLLORU� &RPXQLWDUH� GH� 8WLOLWĄġL� 3XEOLFH� VDX� DOW� RUJDQLVP� VDX� RUJDQLVPH�
vPSXWHUQLFLWH�GH�OHJH�VĄ�H[HUFLWH�DFHDVWĄ�REOLJDġLH� 

- 2ULFH� DOWH� SUHPLVH�� DSUREĄUL� VDX� DXWRUL]DġLL�� LQFOXVLY� DXWRUL]DġLD� GH� IXQFġLRQDUH�� DXWRUL]DġLD� GH�
PHGLX��DXWRUL]DġLD�GH�JRVSRGĄULUH�D�DSHORU�vQ�FRQIRUPLWDWH�FX�SUHYHGHULOH�OHJDOH� 

 
�����0$1,38/$5($�'(ú(85,/25 

 
ART. 21 
'HûHXUL�UHFLFODELOH�ûL�reziduale colectate separat 

'HOHJDWXO�HVWH�REOLJDW�VĄ�FROHFWH]H�GHûHXULOH�GLQ�WRDWH�UHFLSLHQWHOH�FDUH�VXQW�SOLQH�VDX�SDUġLDO�SOLQH�GH�
SH� WUDVHX�� &ROHFWDUHD� GHûHXULORU� PHQDMHUH� ûL� VLPLODUH� VH� IDFH� vQ� XUPĄWRDUHOH� PRGXUL�� FROHFWDUHD� vQ�
containere/recipiente îQFKLVH��FROHFWDUHD�SULQ�VFKLPE�GH�UHFLSLHQWH��FROHFWDUH�UHDOL]DWĄ�SULQ�VHOHFWDUH�vQ�
UHFLSLHQWH�VDFL� DVLJXUDġL� GH� GHOHJDW�� 5HFLSLHQWHOH� YRU� IL� DVLJXUDWH� GH� GHOHJDW� SULQ� SURFHV� YHUEDO� GH�
predare-primire. 

ÍQ�FD]XO�GHWHULRUĄULL�XQRU�UHFLSLHQWH��VDFL�GH�SODVWLF ûL�DO� vPSUĄûWLHULL�DFFLGHQWDOH�D�GHûHXULORU�vQ�WLPSXO�
RSHUDġLXQLL�GH�JROLUH��SHUVRQDOXO�FDUH�H[HFXWĄ�FROHFWDUHD�HVWH�REOLJDW�VĄ� vQFDUFH� vQWUHDJD�FDQWLWDWH�GH�
GHûHXUL� vQ� DXWRYHKLFXO�� DVWIHO� vQFkW� ORFXO� VĄ� UĄPkQĄ� FXUDW�� ILLQG� GRWDW� FRUHVSXQ]ĄWRU� SHQWUX� DFHDVWĄ�
activitate. 

3HUVRQDOXO�FDUH�H[HFXWĄ�FROHFWDUHD�HVWH�REOLJDW�VĄ�vQFDUFH�vQ�DXWRYHKLFXOH�vQWUHDJD�FDQWLWDWH�GH�GHûHXUL�
H[LVWHQWH�OD�SXQFWHOH�GH�FROHFWDUH�GH�SH�GRPHQLXO�SXEOLF��OĄVkQG�ORFXO�FXUDW�ûL�PĄWXUDW�FKLDU�GDFĄ�H[LVWĄ�
GHûHXUL�PXQLFLSDOH�DPSODVDWH�OkQJĄ�FRQWDLQHUHOH�GH�FROHFWDUH� 

ÍQ� FD]XO� vQ� FDUH� vQ�OkQJĄ� UHFLSLHQWHOH� VDX� FRQWDLQHUHOH� GH� FROHFWDUH� VXQW� GHSR]LWDWH� ûL� GHûHXUL�
YROXPLQRDVH� VDX� GLQ� FRQVWUXFġLL�� DFHVWHD� YRU� IL� FROHFWDWH� VHSDUDW�� GXSĄ� FD]�� vQûWLLQġkQG� vQ� VFULV�
DXWRULWDWHD� FRQWUDFWDQWĄ� GHVSUH� DFHVW� IDSW�� SUHFXP� ûL� GHVSUH� VXPD� VXSOLPHQWDUĄ� SH� FDUH� WUHEXLH� V-o 
SOĄWHDVFĄ�SHQWUX�FROHFWDUHD�DFHORU�GHûHXUL� 

ÍQ� VLWXDġLD� vQ� FDUH�� FD� XUPDUH� D� H[HFXġLHL� XQRU� OXFUĄUL� WHKQLFR-edilitare aferente infrastructurii, este 
LPSLHGLFDWĄ� XWLOL]DUHD� SXQFWHORU� GH� FROHFWDUH� VWDELOLWH� ûL�VDX� DFFHVXO� DXWRYHKLFXOHORU� GHVWLQDWH�
WUDQVSRUWXOXL� GHûHXULORU� PXQLFLSDOH� ûL�VDX� DO� RULFĄUXL DOW� WLS� GH� GHûHX�� 'HOHJDWXO�� SH� ED]D� QRWLILFĄULL�
WUDQVPLVH� GH� DXWRULWDWHD� DGPLQLVWUDġLHL� SXEOLFH� ORFDOH�� WUHEXLH� VĄ� DQXQġH� XWLOL]DWRULL� GHVSUH� VLWXDġLD�
LQWHUYHQLWĄ��GXUDWD�DFHVWHLD��SXQFWHOH�GH�FROHFWDUH�FDUH�VH�XWLOL]HD]Ą�vQ�DFHDVWĄ�SHULRDGĄ�ûL�SURJUDPXO 
de colectare. 



3H�WRDWĄ�DFHDVWĄ�SHULRDGĄ�'HOHJDWXO�DUH�REOLJDġLD�VĄ�GRWH]H�SXQFWHOH�GH�FROHFWDUH�FDUH�YRU�IL�IRORVLWH�
GH� XWLOL]DWRULL�DIHFWDġL� FX� FDSDFLWĄġL� GH� FROHFWDUH�VXILFLHQWH� ûL� VĄ� UHGXFĄ� LQWHUYDOXO� vQWUH� GRXĄ� FROHFWĄUL�
VXFFHVLYH��GDFĄ�HVWH�FD]XO� 

În FD]XO� DSDULġLHL� XQRU� LQWHPSHULL� FH� DX� FD� HIHFW� LQWUHUXSHUHD� VHUYLFLXOXL� VDX� GLPLQXDUHD� FDQWLWĄġLORU�
FRQWUDFWDWH� GH� OD� XWLOL]DWRUL�� 'HOHJDWXO� DUH� REOLJDġLD� VĄ� DQXQġH� DFHDVWĄ� VLWXDġLH� ûL� VĄ� IDFWXUH]H� QXPDL�
FDQWLWĄġLOH�VDX�VHUYLFLLOH�HIHFWLY�UHDOL]DWH� 
ColecWDUHD�GHûHXULORU�VH�HIHFWXHD]Ą�IRORVLQGX-se doar autovehicule special echipate pentru transportul 
acestora. 

9HKLFXOHOH�YRU�IL�vQFĄUFDWH�DVWIHO�vQFkW�GHûHXULOH�VĄ�QX�ILH�YL]LELOH�ûL�VĄ�QX�H[LVWH�SRVLELOLWDWHD�vPSUĄûWLHULL�
ORU�SH�FDOHD�SXEOLFĄ��)LHFĄUXL�YHKLFXO�L�VH�YD�DVLJXUD�SHUVRQDOXO�QHFHVDU�SHQWUX�H[HFXWDUHD�RSHUDġLXQLORU�
VSHFLILFH��vQ�FRQGLġLL�GH�VLJXUDQġĄ�ûL�GH�HILFLHQġĄ� 

ÍQFĄUFDUHD�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH�vQ�DXWRYHKLFXOHOH�WUDQVSRUWDWRDUH�VH�IDFH�GLUHFW�GLQ�UHFLSLHQWH� 

(VWH�LQWHU]LVĄ�GHVFĄUFDUHD�UHFLSLHQWHORU�SH�VRO�vQ�YHGHUHD�vQFĄUFĄULL�DFHVWRUD�vQ�DXWRYHKLFXOH� 

3HUVRQDOXO� FDUH� HIHFWXHD]Ą� FROHFWDUHD� HVWH� REOLJDW� VĄ� PDQHYUH]H� UHFLSLHQWHOH� DVWIHO� vQFkW� VĄ� QX� VH�
SURGXFĄ� SUDI�� ]JRPRW� VDX� VĄ� VH� UĄVSkQGHDVFĄ� GHûHXUL� vQ� DIDUD� DXWRYHKLFXOHORU� GH� WUDQVSRUW�� 'XSĄ 
JROLUH��UHFLSLHQWHOH�YRU�IL�DûH]DWH�vQ�ORFXO�GH�XQGH�DX�IRVW�ULGLFDWH� 

'HOHJDWXO�QX�YD�DYHD�REOLJDġLD�GH�D�JROL�UHFLSLHQWHOH�SHQWUX�GHûHXUL�vQ�XUPĄWRDUHOH�FD]XUL� 

¾ GDFĄ�UHFLSLHQWHOH�FDUH�DSDUġLQ�FOLHQġLORU�LQGLYLGXDOL�QX�VXQW�DPSODVDWH�vQ�DIDUD�SURSULHWĄġLi 
acestora, într-un loc accesibil utilajelor; 

¾ GDFĄ�SURSULHWDULL�VDX�UHSUH]HQWDQġLL�DFHVWRUD�DX�EORFDW�DFFHVXO�XWLODMHORU�'HOHJDWXOXL�OD�ORFXO�
de colectare; 

¾ GDFĄ�SURSULHWDULL�VDX�UHSUH]HQWDQġLL�DFHVWRUD�ûL-DX�QHJOLMDW�UHVSRQVDELOLWDWHD�GH�D�FXUĄġD�GH�
]ĄSDGĄ��DOHLOH�ûL�ûRVHDXD�WURWXDUXO�GLQ�IDġD�UHFLSLHQWXOXL��FDX]kQG�XQ�LQFRQYHQLHQW�VHULRV�
pentru personalul Delegatului. 

'DFĄ� UHFLSLHQWXO� FRQġLQH� DOWH� FDWHJRULL� GH� GHûHXUL� �H[�� 'HûHXUL� SHULFXORDVH�� '(((�� UH]LGXDOH� vQ�
UHFLSLHQWXO� SHQWUX� GHûHXUL� UHFLFODELOH�� ELRGegradabile în europubela gri sau în recipientul pentru 
FROHFWDUHD�GHûHXULORU�UHFLFODELOH�� 

'XSĄ�FROHFWDUH��GHûHXULOH�PXQLFLSDOH�YRU�IL�VXSXVH�SURFHVXOXL�GH�VRUWDUH� 

(VWH�LQWHU]LVĄ�GHSR]LWDUHD�GHûHXULORU�PXQLFLSDOH��IĄUĄ�VRUWDUHD�SUHDODELOĄ�D�DFHVWRUD� 

Colectarea se va face în intervalul 6,00-������GXSĄ�XQ�JUDILF�VWDELOLW�GH�'HOHJDW�FX�DSUREDUHD�DXWRULWĄġLL�
contractante. 

3ODWD�SHQWUX�VLVWHPXO�GH�FROHFWDUH�OD�FHUHUH�QX�YD�IL� LQFOXVĄ�vQ�FRQWUDFWXO�GH�GHOHJDUH�D�VHUYLFLXOXL�GH�
salubrizare, realizându -se printr-XQ�FRQWUDFW�VHSDUDW�vQFKHLDW�vQWUH�RSHUDWRU�ûL�JHQHUDWRUXO�GH�GHûHX��vQ�
ED]D�XQXL�WDULI�DSUREDW�GH�GHOHJDWDU��LDU�SHQWUX�FDPSDQLLOH�GH�FROHFWDUH�FX�IUHFYHQġĄ�PLQLP�VHPHVWULDOĄ�
SODWD�HVWH�LQFOXVĄ�vQ�FRQWUDFWXO�GH�GHOHJDUH�D�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH� 
 
 



4����Í175(Ġ,1(5($�9(+,&8/(/25��5(&,3,(17(/25�ú,�$�381&7(/25�'(�&2/(&7$5( 
ART. 22 

ÍQ�VFRSXO�SUHVWĄULL�VHUYLFLXOXL��'HOHJDWXO�YD�IXUQL]D�SURSULLOH�YHKLFXOH�ûL�UHFLSLHQWH�vQ�QXPĄU�VXILFLHQW�ûL�
DGHFYDW�SHQWUX�D�VH�DVLJXUD�FĄ�VHUYLFLLOH�SULYLQG�FROHFWDUHD�ûL�WUDQVSRUWXO�WXWXURU�FDWHJRULLORU�GH�GHûHXUL�
VH�UHDOL]HD]Ą�vQWU-XQ�PRG�VDWLVIĄFĄWRU�ûL�SHUPLWH�HIHFWXDUHD�QXPĄUXOXL�VROLFLWDW�GH�FROHFWĄUL��JROLUL� 
(VWH� UHVSRQVDELOLWDWHD�'HOHJDWXOXL� VĄ� vQWUHġLQĄ� WRDWH� YHKLFXOHOH� GH� FROHFWDUH� IRORVLWH� SHQWUX�SUHVWDUHD�
serviciiORU�vQ�VWDUH�EXQĄ�GH�IXQFġLRQDUH�ûL�VĄ�DVLJXUH�UHSDUDUHD�DFHVWRUD�vQ�WLPS�XWLO�SHQWUX�D�VDWLVIDFH�
FRPSOHW�WRDWH�FHULQġHOH�FRQWUDFWXDOH�DOH�VHUYLFLXOXL� 
 

ÍQ�FD]�GH�GHIHFġLXQH�ûL�QHIXQFġLRQDUH�HVWH�UHVSRQVDELOLWDWHD�'HOHJDWXOXL�GH�D�vQORFXL�YHKLFXOHOH�FkW�PDi 
UHSHGH�DVWIHO�vQFkW�SUHVWDUHD�VHUYLFLXOXL�VĄ�UHVSHFWH�SULQFLSLXO�GH�FRQWLQXLWDWH�ûL�SHUPDQHQġĄ� 
9HKLFXOHOH� IRORVLWH� SHQWUX� FROHFWDUHD� GHûHXULORU� YRU� IL� VSĄODWH� OXQDU� ûL� RUL� GH� FDWH� RUL� HVWH� QHYRLH�� SH�
GLQDIDUĄ�ûL�SH�GLQĄXQWUXO�EHQHL� 
 

�����3(5621$/�ú,�,1STRUCTAJ 
ART. 23 

'HOHJDWXO�YD�HODERUD�ûL�SĄVWUD�R�OLVWĄ�D�WXWXURU�UHVXUVHORU�XPDQH�DQJDMDWH�vQ�VFRSXO�IXUQL]ĄULL�GH�VHUYLFLL��
/LVWD� YD� PHQġLRQD� QXPHOH� WXWXURU� DQJDMDġLORU� ûL� FDWHJRULD� ORU� GH� PXQFĄ�� &DOLILFĄULOH� SURIHVLRQDOH� ûL�
LVWRULD�ORFXULORU�GH�PXQFĄ�WUebuie precizate în cazul personalului de conducere. 

'HOHJDWXO� vûL� YD� DQJDMD� SURSULD� HFKLSĄ� ûL� YD� IL� UHVSRQVDELO� GH� FRPSRUWDPHQWXO� DFHVWHLD� SH� WLPSXO�
GHVIĄûXUĄULL�DFWLYLWĄġLL��7RġL�FRQGXFĄWRULL�DXWR�ûL�FHLODOġL�DQJDMDġL�WUHEXLH�VĄ�GHġLQĄ�FDOLILFĄUL�UHOHYDQWH�ûL�
YRU�IL�LQVWUXLġL�vQ�PRG�FRUHVSXQ]ĄWRU�ûL�FDOLILFDġL�SHQWUX�VDUFLQLOH�ORU�ûL�WUHEXLH�VĄ�ILH�LQIRUPDġL�FX�SULYLUH�
OD� XWLOL]DUHD� vQ� VLJXUDQġĄ� D� HFKLSDPHQWHORU�� PDûLQLORU� ûL� D�YHKLFXOHORU� DIODWH� vQ� VDUFLQD� ORU� SHQWUX�D� VH�
DVLJXUD�FĄ�DFHVWHD�VXQW�H[SORDWDWH�ûL�vQWUHġLQXWH�vQ�FRQIRUPLWDWH�FX�FHULQġHOH�FRQWUDFWXDOH� 
'HOHJDWXO� YD� IDFH� FXQRVFXWĄ� 'HOHJDWDUXOXL� SHUVRDQD� FDUH� YD� JHVWLRQD� ûL� VXSUDYHJKHD� SUHVWDUHD�
VHUYLFLXOXL� vQ�QXPHOH�VĄX�� ÍQ�DEVHQġD��SH�PRWLY�GH�FRQFHGLX��ERDOĄ�HWF���D�SHUVRDQHL�DVWIHO�DXWRUL]DWH� 
WUHEXLH� SUHFL]DW� QXPHOH� vQORFXLWRUXOXL�� 0DQDJHUXO�� vQORFXLWRUXO� �vQORFXLWRULL�� DFHVWXLD� �DFHVWRUD�� ûL�
SHUVRQDOXO� WHKQLF� WUHEXLH� VĄ� DLEĄ� FXQRûWLQġH� WHPHLQLFH� GHVSUH� ]RQD� GH� FROHFWDUH� ûL� WUHEXLH� VĄ� ILH�
FDSDELOL�VĄ�vQġHOHDJĄ��VĄ�YRUEHDVFĄ��VĄ�VFULH�ûL�VĄ�FLWHDVFĄ�vQ�OLPED�URPkQĄ� 
3HUVRDQD�FX�UHVSRQVDELOLWĄġL�GH�FRQGXFHUH�WUHEXLH�VĄ�ILH�DXWRUL]DWĄ�VĄ�QHJRFLH]H�ûL�VĄ�vQFKHLH�DFRUGXUL�
FX�SULYLUH�OD�H[HFXWDUHD�OXFUĄULORU�FX�HIHFW�GH�DQJDMDUH�SHQWUX�'HOHJDWDU��La solicitarea Delegatarului, el 
WUHEXLH�VĄ�SRDWĄ�IL�FRQWDFWDW�ûL�VĄ�ILH�OD�ORFXO�FRQYHQLW�vQWU-XQ�WHUPHQ�UH]RQDELO��vQ�IXQFġLH�GH�DPSORDUHD�
problemei. 

3HULRGLF��'HOHJDWXO�YD�HIHFWXD�LQVWUXFWDMH�VXSOLPHQWDUH�SHQWUX�FD�SHUVRQDOXO�VĄ�ILH�SHUPDQHQW�OD�FXUHQW�
FX�DVSHFWH�RSHUDġLRQDOH��GH�VĄQĄWDWH�ûL�VLJXUDQġĄ�vQ�PXQFĄ�ûL�GH�SURWHFġLD�PHGLXOXL� 
ÍQ� WLPSXO�H[HFXWĄULL�VHUYLFLLORU��HFKLSHL�2SHUDWRUXOXL�QX� vL�HVWH�SHUPLV�VĄ�FHDUĄ�VDX�VĄ SULPHDVFĄ�YUHR�
IRUPĄ� GH� FRPSHQVDġLH� VDX� JUDWLILFDġLL� GLQ� SDUWHD� FHWĄġHQLORU� VDX� D� DOWRU� SURGXFĄWRUL� GH� GHûHXUL� vQ�
scopul extinderii sau vPEXQĄWĄġLULL�FDOLWĄġLL�VHUYLFLXOXL��'DFĄ�R�DVWIHO�GH�SUDFWLFĄ�LHVH�OD�LYHDOĄ��RSHUDWRUXO�
YD�OXD�PĄVXULOH�OHJDOH�FDUH�VH�LPSXQ�FX�SULYLUH�OD�SHUVRQDOXO�LPSOLFDW� 
'HOHJDWXO�YD�DVLJXUD�PRQLWRUL]DUHD�LQWHUQĄ�FRUHVSXQ]ĄWRDUH�D�SHUVRQDOXOXL�ûL�D�RSHUDġLXQLORU�Sroprii. 
 



�����,'(17,7$7($�),50(,�ú,�,'(17,),&$5($��3(5621$/8/8, 
 ART. 24 

'HOHJDWXO�YD�IXQFġLRQD�VXE�QXPHOH�SURSULHL�ILUPH��PDUFkQG�WRW�HFKLSDPHQWXO��YHKLFXOHOH��SXEOLFDġLLOH�FX�
DFHODûL�ORJR�VDX�VORJDQ��3HUVRQDOXO�RSHUDġLRQDO�YD�SXUWD�vPEUĄFDPLQWHD�'HOHJDWului în timpul orelor de 
program. 
 

�����(&+,3$0(17�'(�3527(&Ġ,(�ú,�6,*85$1Ġă 
ART. 25 

'HOHJDWXO� HVWH� UHVSRQVDELO� FX� GHVIĄûXUDUHD� WXWXURU� RSHUDġLXQLORU� ûL� DFWLYLWĄġLORU� vQ� FRQIRUPLWDWH� FX�
SUHYHGHULOH�OHJDOH�ûL�QRUPHOH�SURSULL�SULYLQG�VĄQĄWDWHD�ûL�VHFXULWDWHD vQ�PXQFĄ� 
3UHYHQLUHD� LQFHQGLLORU� ûL� PĄVXULOH� GH� SURWHFʰLH� YRU� IL� DVLJXUDWH� ûL� PHQġLQXWH� FRQIRUP� OHJLVODġLHL�
URPkQHûWL�ûL�D�SUDFWLFLORU�LQWHUQDġLRQDOH� 
 

�����6,67(08/�'(�0$1$*(0(17�&$/,7$7(�0(',8�6ă1ă7$7(�2&83$Ġ,21$/ă 
 ART. 26 

Delegatul va avea implementat XQ�VLVWHP�GH�PDQDJHPHQW�FRQIRUP�FHULQġHORU�VWDQGDUGHORU�,62�������
ûL�,62�������VDX�HFKLYDOHQW� 
6LVWHPXO�VLVWHPHOH� GH� PDQDJHPHQW� YRU� DFRSHUL� vQ� PRG� REOLJDWRULX� WRDWH� DFWLYLWĄġLOH� GHVIĄûXUDWH� GH�
delegat. 

'HOHJDWXO�WUHEXLH�VĄ�VH�DVLJXUH�FĄ�WRDWH�VHUYLFLLOH�VXQW�IXUQL]DWH�vQ�FRQGLġLLOH�UHVSHFWĄULL�VWDQGDUGHORU�GH�
FDOLWDWH��PHGLX�ûL�VĄQĄWDWH�RFXSDġLRQDOĄ�SURSULL� 
 

4.9. INSTALAREA SISTEMULUI INFORMATIC 
ART. 27 

ÍQ� YHGHUHD� UH]ROYĄULL� FkW� PDL� SURPSWH� D� WXWXURU� VLWXDġLLORU� DSĄUXWH�� 'HOHJDWXO� WUHEXLH� VĄ� DVLJXUH�
IXQFġLRQDUHD� XQXL� VLVWHP� GH� GLVSHFHUDW� FDUH� VĄ� DVLJXUH� SUHOXDUHD� WXWXURU� VROLFLWĄULORU� ûL� UHFODPDġLLORU�
DSĄUXWH�vQ�LQWHUYDOXOXO�FROHFWĄULL�ûL�UH]ROYDUHD�DFHVWRUD�vQWU-un timp cât mai scurt. 

'HOHJDWXO� YD� XWLOL]D� ûL� vQWUHġLQH� XQ� VLVWHP� LQIRUPDWLF� FRPSXWHUL]DW�� XQGH� YRU� IL� VWRFDWH� ûL� SURFHVDWH�
GDWHOH�OHJDWH�GH�IXQFġLRQDUHD�VHUYLFLLORU�SUHVWDWH� 

ÍQ�FDGUXO�VLVWHPXOXL�LQIRUPDWLF�'HOHJDWXO�YD�LPSOHPHQWD�ûL�PHQġLQH�R�%D]Ą�GH�'DWH�D�2SHUDġLXQLORU� 

6LVWHPXO� LQIRUPDġLRQDO� WUHEXLH� VĄ� SRDWĄ� JHQHUD� UDSRDUWH� ]LOQLFH�� OXQDUH�� WULPHVWULDOH� ûL� DQXDOH� SULQ�
DJUHJDUHD�ûL�SURFHVDUHD�QXPĄUXOXL�PDUH�GH�vQUHJLVWUĄUL�SULPLWH�]LOQLF� 
%D]D�GH�'DWH�D�2SHUDġLXQLORU�YD�IL�DFWXDOL]DWĄ�vQ�WLPS�UHDO� 

6LVWHPXO�LQIRUPDġLRQDO�WUHEXLH�DVWIHO�UHDOL]DW�vQFkW�VĄ�IDFLOLWH]H�DSOLFDUHD�FHULQġHORU�GLQ�28*��96/2005 
SULYLQG� )RQGXO� SHQWUX� PHGLX� FX� PRGLILFĄULOH� ûL� FRPSOHWĄULOH� XOWHULRDUH� ûL� D� 20� ��������� SHQWUX�
DSUREDUHD� 0HWRGRORJLHL� GH� FDOFXO� DO� FRQWULEXġLLORU� ûL� WD[HORU� GDWRUDWH� OD� )RQGXO� SHQWUX� PHGLX�� FX�
PRGLILFĄULOH� ûL� FRPSOHWĄULOH� XOWHULRDUH�� UHIHULWRDUH� OD RELHFWLYXO� DQXDO� GH� GLPLQXDUH� D� FDQWLWĄġLORU� GH�
GHûHXUL�PXQLFLSDOH�FROHFWDWH�ûL�WULPLVH�VSUH�GHSR]LWDUH� 

'HOHJDWXO�HVWH�OLEHU�VĄ�DOHDJĄ�VROXġLLOH�KDUGZDUH�ûL�VRIWZDUH�GH�UHDOL]DUH�D�6LVWHPXOXL�LQIRUPDWLF��ġLQkQG�
VHDPD�GH�FHULQġHOH�PLQLPH�SULYLQG�UDSRUWDUHa: 
 



4.10. COMUNICAREA 
ART. 28 

Comunicarea cu U.A.T. Comuna Bozioru: 'HOHJDWXO� YD� LQIRUPD� $XWRULWDWHD� FRQWUDFWDQWĄ� LPHGLDW��
UHIHULWRU�OD�RULFH�SUREOHPH�FH�DIHFWHD]Ą�SUHVWDUHD�6HUYLFLXOXL��Asemenea probleme vor fi prezentate în 
VFULV��vPSUHXQĄ�FX�SURSXQHULOH GH�UH]ROYDUH�D�VLWXDġLHL� 
1XPDL�RUGLQHOH�VFULVH�GDWH�GH�DXWRULWDWHD�FRQWUDFWDQWĄ�'HOHJDWXOXL�YRU�IL�REOLJDWRULL�� 
 

4.11. 021,725,=$5($�$&7,9,7ăĠ,, 
ART. 29 

,QGLFDWRULL�GH�PRQLWRUL]DUH�D�DFWLYLWĄġLL�ûL�IUHFYHQġD�GH�PRQLWRUL]DUH�VXQW�SUH]HQWDġL�vQ�5HJXODPHQWul de 
salubrizare. 

'HOHJDWXO�YD�FRRSHUD�SH�GHSOLQ�FX�$XWRULWDWHD�&RQWUDFWDQWĄ�SHQWUX�D�PRQLWRUL]D�ûL�FRQWUROD�VHUYLFLLOH�ûL�
YD�SHUPLWH�SHUPDQHQW�DFHVWHLD�GLQ�XUPĄ�VĄ�LQVSHFWH]H�WRDWH�vQUHJLVWUĄULOH�ûL�GRFXPHQWHOH�SĄVWUDWH�GH�
GHOHJDW� SULYLQG� VHUYLFLLOH�� ûL� VĄ� LQVSHFWH]H� HFKLSDPHQWHOH� ûL� YHKLFXOHOH�� $XWRULWDWHD� &RQWUDFWDQWĄ� YD� IL�
LQIRUPDWĄ�GHVSUH�ûL�YD�SXWHD�SDUWLFLSD�OD�RULFH�LQVSHFġLH�SURJUDPDWĄ�GH�DOWH�DXWRULWĄġL� 
 
 

5. REGULI SPECIALE 
 

�����352*5$08/�35(67$Ġ,(, 
$FWLYLWĄġLOH GH�FROHFDWUH�D�GHȾHXULORU�UH]LGXale vor fi executate la comanda delegatarului cu o frecventa 
de cel putin o data pe luna.  

3UHVWDġLD� VH� YD� HIHFWXD� GH� SUHIHULQġĄ� SH� WLPS� GH� ]L�� vQFHSkQG� FX� RUD� �� GLPLQHDġD�� LDU� vQ� IXQFġLH� GH�
QHFHVLWĄġL��GXSĄ�DPLD]D�ûL�SH�WLPS�GH�QRDSWH��FX�DFRUGXO�DXWRULWĄġLL�FRQWUDFWDQWH� 
 

�����&21',Ġ,,�'(�&$/,7$7( 

3UHVWDġLD�YD�IL�HIHFWXDWĄ�FX�UHVSHFWDUHD�XUPĄWRDUHORU�FRQGLġLL�PLQLPH�GH�FDOLWDWH� 
1. FROHFWDUHD�GHûHXULORU�PHQDMHUH�VH�YD�IDFH�QXPDL�vQ�UHFLSLHQWH�VWDQGDUGL]DWH��vQ�QXPĄU�VXILFLHQW�

SHQWUX�GHSR]LWDUHD�WHPSRUDUĄ�D�GHûHXULORU�vQWUH�GRXĄ�ULGLFĄUL� 
2. SHUVRQDOXO� FDUH� GHVHUYHûWH� DXWRJXQRLHUHOH� VĄ� QX� ODVH� UHVWXUL� GH� GHûHXUL� SH� SODWIRUPD� GH�

precolectare/locul de amplasare a recipientelor; 

3. 5HDOL]DUHD� FROHFWĄULL� GHûHXULORU� PHQDMHUH� SULQ� IRORVLUHD� GH� DXWRYHKLFXOH� VSHFLDO�
echipatH�SHQWUX�WUDQVSRUWXO�ORU�vQ�SURSRUġLH�GH������ 

 
����'27ă5,�&8�3(5621$/�² UTILAJE, TEHNOLOGII 

'HOHJDWXO� vûL� YD� GLPHQVLRQD� VWUXFWXUD� GH� SHUVRQDO�� SDUFXO� GH� DXWRVSHFLDOH�� DO� XWLODMHORU� ûL�
HFKLSDPHQWHORU� SHQWUX� FROHFWDUHD� ûL� WUDQVSRUWXO� GHûHXULORU�� vQ� IXQFġLH� GH� FRQGLġLLOH� SUHYĄ]XWH� vQ�
'RFXPHQWDġLD�GH�DWULEXLUH�SULYLQG�GHOHJDUHD�JHVWLXQLL�VHUYLFLXOXL�SXEOLF�GH�VDOXEUL]DUH� 
 

5.4. UTILAJE: 

7RDWH�XWLODMHOH�WUHEXLH�VĄ�ILH�vQ�SHUIHFWĄ�VWDUH�GH�IXQFġLRQDUH� 
 



�����9(5,),&ă5,��5(3$5$Ġ,,��*$5$1Ġ,, 
Delegatarul va verifiFD� SHUPDQHQW�]LOQLF� PRGXO� GH� HIHFWXDUH� D� SUHVWDġLHL� GH� FĄWUH� GHOHJDW�� vQWRFPLQG�
]LOQLF�UDSRDUWH�GH�FRQVWDWDUH�SULYLQG�FDOLWDWHD�SUHVWDġLHL�ûL�FDQWLWĄġLOH�GH�GHûHXUL�PHQDMHUH�WUDQVSRUWDWH�
efectiv. 

ÍQ� UDSRDUWHOH� GH� FRQVWDWDUH� FRQFHGHQWXO� YD� FRQVHPQD� ûL� PRGXO GH� UH]ROYDUH� GH� FĄWUH� GHOHJDW� D�
VHVL]ĄULORU� SULPLWH� GH� OD� XWLOL]DWRUL� ûL�� HYHQWXDO�� SHQDOLWĄġLOH� DSOLFDWH� 'HOHJDWXOXL� SHQWUX� GHILFLHQġHOH�
constatate. 

/D� VIkUûLWXO� ILHFĄUHL� OXQL� VH� vQWRFPHVWH� XQ� SURFHV-YHUEDO� GH� UHFHSġLH�� VHPQDW� GH� DPEHOH� SĄUġL�� FDUH�
cupriQGH�FRQVWDWĄULOH�GLQ�UDSRDUWHOH�]LOQLFH� 
'HOHJDWXO�UĄVSXQGH�ûL�JDUDQWHD]Ą�PDWHULDO�ûL�ILQDQFLDU�SHQWUX�EXQD�GHVIĄûXUDUH�D�SUHVWDġLHL��FDOLWDWHD�ûL�
FDQWLWDWHD�VWDELOLWĄ� 
9HULILFĄULOH�YRU�IL�HIHFWXDWH�GH�FĄWUH�FRQFHQGHQW��QXPDL�vQ�SUH]HQġD�XQXL�UHSUH]HQWDW�Dl Delegatului. 

ÍQ�FD]XO�vQ�FDUH�UHSUH]HQWDQWXO�'HOHJDWXOXL�QX�VH�SUH]LQWĄ��GLQ�RULFH�PRWLY�� OD�RUD�YHULILFĄULL��UH]XOWDWXO�
YHULILFĄULL�YD�IL�FHO�FRQVHPQDW�GH�LQVSHFWRUXO�SULPĄULHL��IĄUĄ�D�SXWHD�IL�FRQWHVWDW� 
 

����&21',Ġ,,�'(�(;3/2$7$5(�$�6(59,&,8/8,�38%/,& DE SALUBRIZARE A COMUNEI 
BOZIORU 

 
$��&RQGLġLL�WHKQLFH 

'HOHJDWXO�WUHEXLH�VĄ�DVLJXUH�SUHVWDUHD�VHUYLFLXOXL�vQ�UHJLP�GH�FRQWLQXLWDWH�SHQWUX�WRġL�XWLOL]DWRULL�GH�SH�
UD]D�8QLWĄʰLL�$GPLQLVWUDWLY�² Teritoriale a Comunei Bozioru��FX�UHVSHFWDUHD�FRQGLġLLORU�WHKQLFe specifice 
ILHFĄUHL�DFWLYLWĄġL� 
 
B. Obiective de exploatare 

2ELHFWLYHOH�GHOHJĄULL�GH�JHVWLXQH�VXQW�XUPĄWRDUHOH� 
- SURWHFġLD�VĄQĄWĄġLL�SRSXODġLHL� 
- UHVSRQVDELOLWDWHD�IDġĄ�GH�FHWĄġHQL� 
- vPEXQĄWĄġLUHD�FRQGLġLLORU�GH�YLDġĄ�DOH�FHWĄġHQLORU� 
- DVLJXUDUHD�FDOLWĄġLL�ûL FRQWLQXLWĄġLL�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH� 
- WDULIDUHD�HFKLWDELOĄ��FRUHODWĄ�FX�FDOLWDWHD�ûL�FDQWLWDWHD�VHUYLFLXOXL�

SUHVWDW��GH]YROWDUHD�GXUDELOĄ�D�VHUYLFLXOXL� 
- securitatea serviciului; 

- FRQVHUYDUHD�ûL�SURWHFġLD�PHGLXOXL�vQFRQMXUĄWRU��FX�HYLGHQġLHUHD�PĄVXULORU GH�SURWHFġLH�D�
PHGLXOXL�SH�HWDSH�GH�GH]YROWDUH��vQ�FRQFRUGDQġĄ�FX�SURJUDPXO�GH�DGDSWDUH�OD�QRUPHOH�8QLXQLL�
Europene. 

 

C. Obiective de ordin economic 

1. 6HUYLFLXO� SXEOLF� GH� VDOXEUL]DUH� YD� XUPĄUL� VĄ� VH� UHDOL]H]H� XQ� UDSRUW� FDOLWDWH�SUHġ� FkW� PDL� EXQ�
pentru perioDGD�GH�GHUXODUH�D�FRQWUDFWXOXL�GH�GHOHJDUH�GH�JHVWLXQH�ûL�XQ�HFKLOLEUX�vQWUH�ULVFXULOH�
ûL�EHQHILFLLOH�DVXPDWH�SULQ�FRQWUDFW� 



2. 6WUXFWXUD� ûL� QLYHOXO� WDULIXOXL� GH� FROHFWDUH� ûL� WUDQVSRUW� SUDFWLFDW� GH� GHOHJDW� �GHOHJDW� vQ� FDGUXO�
contractului) vor reflecta costul HIHFWLY�DO�SUHVWDġLHL�ûL�YRU�IL�vQ�FRQIRUPLWDWH�FX�SUHYHGHULOH�OHJDOH� 

D. Obiective de mediu 

1. 3H�SHULRDGD�GHUXOĄULL�FRQWUDFWXOXL�GH�GHOHJDUH�GH�JHVWLXQH�VH�YRU�UHVSHFWD�FRQGLġLLOH�LPSXVH�GH�
DXWRULWDWHD�GH�PHGLX�FRPSHWHQWĄ� 

2. 3H� SHULRDGD� GHUXOĄULL� FRQWUDFWXOXL de delegare de gestiune, Delegatul va implementa 
FRQGLġLRQĄULOH�FH�VH�VWDELOHVF�SULQ�DFWH�QRUPDWLYH�HPLVH�GH�DXWRULWDWHD�GH�PHGLX�FRPSHWHQWĄ��
FRQIRUP�XQRU�SURJUDPH�GH�FRQIRUPDUH�OD�FHULQġHOH�GH�PHGLX�ûL�YD�SUHOXD�REOLJDġLD�DXWRULWĄġLL 
 

6. VALOAREA CONTRACTULUI 
ART. 30 

)LQDQġDUHD� QHFHVDUĄ� SHQWUX� UHDOL]DUHD� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� PHQDMHUĄ� HVWH� DVLJXUDWĄ� SULQ� WD[Ą�
ORFDOĄ� 
6H� HVWLPHD]Ą� YDORDUHD� DQXDOĄ� D� contractului 65.000 lei fara TVA, valoare de actualitate la momentul 
elaborarii prezentului studiu dar care prin indexare cu indicele anual de crestere a preturilor de 
consum comunicat de Institutului National de Statistica. Astfel, la nivelul celor 5 ani ai concesiunii, 
valoarea totala estimata rezultata din aplicarea la cuantumul anual a procentului de 9.6% devine 
393.683.46 lei fara TVA. (65.000 lei pentru anul 2022 + 71.240 lei pentru anul 2023 + 78.079,04 lei 
pentru anul 2024 + 85.574,63 lei pentru anul 2025 + 93.789,79 lei pentru anul 2026). 
 
 

7. *$5$1Ġ,$�'(�%81ă��(;(&8Ġ,(�- NU ESTE CAZUL 
 

 
8. INDICATORI MINIMI '(�3(5)250$1Ġă�ú,�'(�(9$/8$5(�$,�6(59,&,8/8,�'( SALUBRIZARE 

 ART. 31 

'HOHJDWXO�HVWH�REOLJDW�VĄ�UHVSHFWH�LQGLFDWRULL�PLQLPL�GH�SHUIRUPDQġĄ�VSHFLILFL�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�
PHQDMHUĄ�� FRQIRUP� SUHYHGHULORU� 5HJXODPHQWXOXL� GH� RUJDQL]DUH� ûL� IXQFġLRQDUH� D� VHUYiciului public de 
salubrizare a Comunei Bozioru. 
 

9. 5('(9(1Ġ$�- NU ESTE CAZUL - 9$�),�67$%,/,7$�3275,9,7�5(=8/7$78/8,�/,&,7$ʯ,(, 
 

10. TARIFE 

2IHUWDQġLL�YRU�SUH]HQWD�vQ�PRG�REOLJDWRULX��vQ�RIHUWD�ILQDQFLDUĄ��WDULIH�GH�RSHUDUH�SURSXVH�SHQWUX�WRDWH�
DFWLYLWĄġLOH�FDUe fac parte din serviciul de salubrizare, respectiv: 

7DULI�SHQWUX�FROHFWDUHD�ûL�WUDQVSRUWXO�GHûHXULORU�UH]LGXDOH�² ............... lei/tona  

7DULI�SHQWUX�FROHFWDUHD�VL�WUDQVSRUWXO�GHûHXULORU�UHFLFODELOH�² ............... lei/tona 

7DULI�SHQWUX�FROHFWDUHD�ȾL WUDQVSRUWXO�GHȾHXULORU�UHFLFODELOH�² ............... lei/cursa 

3HQWUX� ILHFDUH� WDULI� RIHUWDW� YRU� IL� SUH]HQWDWH� vQ� PRG� REOLJDWRULX� ILûD� GH� IXQGDPHQWDUH� vQWRFPLWĄ� FX�
UHVSHFWDUHD�SUHYHGHULORU�2UGLQXOXL�SUHûHGLQWHOXL�$156&�QU�����������SUHFXP�ûL�FHOH�DOH�SUHYHderilor 
28*� ��������� SULYLQG� )RQGXO� SHQWUX� PHGLX� FX�PRGLILFĄULOH� ûL� FRPSOHWĄULOH� XOWHULRDUH�� FX� MXVWLILFDUHD�
ILHFĄUXL�HOHPHQW�GH�FRVW� 
$MXVWDUHD�WDULIHORU�SHQWUX�DFWLYLWĄġLOH�VSHFLILFH�VHUYLFLXOXL�GH�VDOXEUL]DUH�VH�YD� IDFH��FRQIRUP�2UGLQXOXL�
ANRSC nr. 109/2007, potrivit formulei: 



 
 
unde: 

ct - FUHûWHUHD�FKHOWXLHOLORU�WRWDOH�GHWHUPLQDWH�GH�LQIOXHQġHOH�UHDOH�SULPLWH�vQ�FRVWXUL�  
r% - cota de profit a Delegatului; 

Q - FDQWLWDWHD� SURJUDPDWĄ� vQ� XQLWĄġL� GH� PĄVXUĄ� VSHFLILFH�� OXDWĄ� vQ� FDOFXO� OD� QLYHOXO� DYXW� vQ� YHGHUH la 
determinarea tarifului actual. 
 
ÍQ� VLWXDġLD� vQ� FDUH� OD� DFWLYLWDWHD� VSHFLILFĄ� VHUYLFLXOXL� GH� VDOXEUL]DUH� VH� LQFOXGH� R� FRWĄ� GH� GH]YROWDUH�
SHQWUX�LQIUDVWUXFWXUD�VLVWHPXOXL�SXEOLF��IRUPXOD�GH�DMXVWDUH�VH�DGDSWHD]Ą�vQ�PRG�FRUHVSXQ]ĄWRU� 
 

����'85$7$�'(/(*ă5,I 
ART. 32 

Durata pentru care se GHOHDJĄ DFWLYLWĄġLOH� SUHYĄ]XWH în prezentul caiet de sarcini este de 5 ani, 
vQFHSkQG�FX�GDWD�VHPQĄULL�FRQWUactului de delegare a gestiunii. Contractul poate fi prelungit doar cu 
acordul Comunei Bozioru în conformitate cu prevederile legale incidente la data prelungirii. Durata 
GHOHJĄULL vQFHWHD]Ą� DXWRPDW� IĄUĄ� LQWHUYHQġLD� LQVWDQġHORU� GH� MXGHFDWĄ� OD� GHOHgarea noului operator 
regional. 

12��&/$8=(�5()(5,72$5(�/$�Í1&(7$5($�'(/(*ă5,,�'(�*(67,81( 
ART. 33 

ÍQFHWDUHD�GHOHJĄULL�GH�JHVWLXQH�SULQ�FRQFHVLXQH�VH�IDFH�vQ�XUPĄWRDUHOH�VLWXDġLL� 
a) vQ�FD]XO�vQ�FDUH�'HOHJDWXOXL�L�VH�UHWUDJH�DXWRUL]DġLD�GH�IXQFġLRQDUH�VDX�DFHDVWD�QX�HVWH�

SUHOXQJLWĄ�GXSĄ�H[SLUDUHD�WHUPHQXOXL�GH�YDODELOLWDWH� 
b) la expirarea duratei stabilite prin contract; 
c) în cazul în caUH�LQWHUHVXO�QDġLRQDO�VDX�ORFDO�R�LPSXQ��SULQ�GHQXQġDUHD�XQLODWHUDOĄ�GH�FĄWUH�

delegatar FX�SODWD�XQHL�GHVSĄJXELUL�MXVWH�ûL�SUHDODELOH�vQ�VDUFLQD�delegatarului; 
d) vQ�FD]XO�QHUHVSHFWĄULL�REOLJDġLLORU�FRQWUDFWXDOH�GH�FĄWUH�delegat, prin reziliere, cu plata unei 

GHVSĄJXELUL�vQ�VDUFLQD�delegatului; 
e) vQ�FD]XO�QHUHVSHFWĄULL�REOLJDġLLORU�FRQWUDFWXDOH�GH�FĄWUH�delegatar, prin reziliere, cu plata unei 

GHVSĄJXELUL�vQ�VDUFLQD�delegatarului; 
f) vQ�FD]XO�GHOHJĄULL�QRXOXL�operator regional. 

 
13��',632=,Ġ,,�),1$/( 

ART. 34 

&RQGLġLLOH� SUHYĄ]XWH� vQ� FDLHWXO� GH� VDUFLQL� VXQW� PLQLPDOH� SHQWUX� GHVIĄûXUDUHD� OLFLWDġLHL� SHQWUX�
concesionarea serviciilor publice de salubrizare. 

ART. 35 

2IHUWDQġLL�SRW�RIHUL�ûL�DOWH�FRQGLġLL�SUHFRQL]DWH�D�IL�IDYRUDELOH�XQHL�EXQH�GHVIĄûXUĄUL�D�DFWLYLWĄġLL�DFHVWXL 
serviciu. 

DELEGATAR, 
UAT COMUNA BOZIORU 

 
 
WZ�b��/Ed�����b��/EԐ���������������������������������������������������������������������������������������������������������KEdZ�^�DE����͕ 
   BUDUIANU MARIAN                                                                                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI       
                                                                                                                                                       OPREA Mirela 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRACT DE DELEGARE A 
GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE COLECTARE SEPARATA ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL 
DEȘEURILOR MUNICIPALE SI AL CELOR SIMILARE ÎN COMUNA BOZIORU – JUD. 

BUZAU 
Nr.  ............ / ............................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
COMUNA BOZIORU, cu sediul în comuna Bozioru, jud. Buzau, cod fiscal ......................, cont IBAN 

........................................................... deschis la Trezoreria Patarlagele, reprezentată prin Viorel GRIGORE, 
avand functia de Primar, denumită în cele ce urmează „Delegatar”,  

pe de o parte, 
 

şi 
 

...................................................................., cu sediul în ........................................................................, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul ....................... cu numărul ........................, 
cod unic de înregistrare ..............................., cont ............................................................. deschis la ..................., 
......................................................................, reprezentată de ........................................................, având funcţia 
de ...........................................în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”,  

pe de altă parte, 
 
Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 
 
 
 
AVÂND ÎN VEDERE: 
 
 

• dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 
• dispoziţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice actualizată; 
• dispoziţiile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor. 

 
 
 
Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare prin achizitie a gestiunii serviciului de 

salubrizare, respectiv a activităţii de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
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”  conform termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITOLUL I. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 
 

 Articolul 1 – Definiţii Şi Interpretare 

(1) În sensul prezentului Contract, termenii şi expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepţia situaţiei în care 
contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul articol: 

”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data Începerii contractului şi terminându-se la 
aceeaşi dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract; 

„Aria Delegării” înseamnă raza teritorială a Comuna Bozioru. 

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanţă judecătorească competentă şi orice autoritate locală, 
naţională sau organizaţie internaţională, inspectorat, agenţie, ministru, minister, persoană oficială sau funcţionar 
public din cadrul Guvernului României, instituţie publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de 
Reglementare; 

„Autoritatea de Reglementare” înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) sau orice altă instituţie similară care poate fi autorizată şi împuternicită 
conform Legii în vigoare la un moment dat să monitorizeze şi să reglementeze regimul tarifelor şi/sau al 
Serviciului; 

„Autorizaţii” înseamnă toate autorizaţiile, licenţele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de 
Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul furnizării/prestării şi gestiunii 
Serviciului; 

„Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acţiunile, faptele, metodele şi practicile relevante aplicabile în 
general in vederea gestionării Deşeurilor care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili şi în condiţiile 
legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul 
prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ: 

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalaţii şi staţii, resurse adecvate, 
inclusiv a utilităţilor necesare astfel încât aceste elemente ante-menţionate să funcţioneze la capacitate maximă 
atât în condiţii normale de operare, cât şi în condiţii excepţionale de operare ce pot fi prevăzute în limite 
rezonabile; 

(B) suficient personal de exploatare cu experienţă şi instruire adecvată în operarea corectă şi eficientă a 
elementelor menţionate la litera (A) de mai sus, ţinând cont de specificaţiile şi normele de fabricaţie; totodată, 
acest personal trebuie să fie capabil să lucreze şi în condiţii neobişnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile; 

(C) operaţiile de întreţinere şi reparaţii preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea 
şi operarea în siguranţă şi pe termen lung, ţinând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, 
operaţiunile de întreţinere şi reparaţiiante-menţionate vor fi executate de personal instruit şi cu experienţă, care 
deţine know-how-ul, tehnica, uneltele şi echipamentele adecvate; 

(D) verificări şi controale inopinate şi adecvate pentru a asigura funcţionarea la parametri optimi a 
echipamentelor şi utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiţii normale, cât şi în condiţii 
neobişnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); şi 

(E) operarea echipamentelor şi utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiţii de siguranţă deplină pentru 
personalul manevrant, alţi angajaţi, populaţie, mediul înconjurător, precum şi pentru alte instalaţii conexe; 

”Bunuri de Preluare” înseamnă acele bunuri care la Data Încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în 
măsura în care acesta din urmă îşi manifesta intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei 
compensaţii, în condiţiile Legii şi ale prezentului Contract; 



”Bunuri de Retur” înseamnă acele bunuri care, la Data Încetării Contractului, revin sau intră în proprietatea 
Delegatarului, de plin drept, în principiu gratuit (cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul Contract), în bună 
stare, exploatabile şi libere de orice sarcini, 

ipoteci, gajuri sau garanţii ori obligaţii similare; 

”Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data 
Încetării Contractului; 

“Colectarea Separată” înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie 
de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora. 

”Contract” înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună cu toate Anexele sale, 
așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiţionale; 

”Data de Începere (a Contractului)” înseamnă data emiterii Ordinului de incepere a contractului.  

”Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului, dată la care Contractul va 

intra în vigoare.  

”Data Încetării (Contractului)” înseamnă data la care Contractul îşi încetează efectele între Părţi, fără a aduce 
atingere excepţiilor stipulate la Articolul 41 (“Menţinerea unor prevederi după Data Încetării”) din prezentul 
Contract; 

”Data Semnării (Contractului)” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanţii 
Delegatului şi ai Delegatarului; 

”Daună” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul 
obligaţiei neîndeplinite de cealaltă Parte şi beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului 
ţinându-se cont şi de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea 
prejudiciului şi orice alte costuri şi cheltuieli de orice natură şi tip, angajate în vederea restabilirii situaţiei care ar 
fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu; 

”Delegat” înseamnă societatea căreia i-a fost atribuit prezentul Contract; 

”Delegatar” înseamnă Comuna Bozioru 

„Depozit” înseamnă depozitul conform, existent pe raza judetului ..........................., din comuna ................................, 

“Deşeu(uri)” înseamnă orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să 
îl arunce; 

“Deșeuri din ambalaje” înseamnă Deșeurile care au fost iniţial utilizate ca ambalaje (orice material care este 
utilizat pentru a împacheta, proteja, înmâna, preda şi prezenta bunuri). Deșeurile din ambalaje pot rezulta dintr-
o gamă largă de surse incluzând supermarketuri, magazine de desfacere, industrii producătoare, gospodării, 
spitale, hoteluri, restaurante şi companii de transport. Obiecte precum sticle, cutii de plastic, doze de aluminiu, 
ambalaje de 

mâncare, paleţi de lemn, şi bidoane sunt clasificate ca ambalaje. 

“Deșeuri Menajere” înseamnă Deșeurile provenite de la Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt definiți de 
prezentul Articol; 

“Deșeuri Municipale” înseamnă Deșeuri Menajere şi Deșeuri Similare; 

“Deșeuri Reciclabile” înseamnă deşeurile care prin operaţiuni de valorificare pot fi transformate în produse, 
materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Operaţiunile de valorificare 
care se încadrează în categoria reciclării includ retratarea materialelor organice, dar nu includ valorificarea 
energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere. 



“Deșeuri Similare” înseamnă Deșeuri care din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei sunt comparabile 
cu Deșeurile Menajere, exclusive deșeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere; 

”Durata Contractului” va avea înţelesul prevăzut la Art. 3 din prezentul Contract; 

“Indicatoride Performanţă” înseamnă Indicatorii Tehnici şi Indicatorii Privind Ţintele, astfel cum sunt definiţi în 
prezentul Articol; 

”Indicatori privind Ţintele” înseamnă cerinţele tehnice, cantitative şi procentuale legate de ţintele care trebuie 
atinse în gestiunea Serviciului, de îndeplinit de către Delegatar conform Regulamentului Serviciului; 

”Indicatori Tehnici” înseamnă cerinţele şi standardele legate de eficienţa Serviciului, care 

trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului; 

„Informații Confidenţiale” înseamnă: (i) toate evidenţele, rapoartele, conturile şi alte documente şi informaţii 
transmise sau puse la dispoziţie (şi marcate drept confidenţiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul 
prezentului Contract (transmise în orice mod şi indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele 
cu caracter personal în sensul Legii privind protecţia datelor cu caracter personal; şi (ii) informaţiile sensibile din 
punct de vedere comercial care reprezintă acele informaţii a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea 
prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate 
intelectuală şi elementele de know-how ale oricărei Părţi şi care sunt exceptate de la liberul acces la informaţii 
conform Legii; 

„Lege” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, 
legi, ordonanţe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii 
generale de drept şi hotărâri judecătoreşti obligatorii erga omnes, precum şi reglementările obligatorii emise la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi orice cerinţă sau recomandare a Autorităţi de Reglementare, a unei 
Autorităţi Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia 
dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. În sensul 
prezentei definiţii „hotărârile judecătoreşti obligatorii erga omnes” reprezintă (i) hotărârile judecătorești 
definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act 
administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea 
unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție asupra 
problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum şi (iv) hotărârile 
judecătorești pronunţate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care 
beneficiază de efectele acesteia; 

“Legea Achiziţiilor” inseamna Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii si Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, 

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare 
(totală sau parţială) a oricărei Legii astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cuefect similar, 
intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului; 

”Oferta” înseamnă oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract şi este 
ataşată la prezentul Contract; 

 “Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică pe parcursul cărei Delegatarul monitorizează 
modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul a 
decis să monitorizeze performanţele Delegatului prin inspecţii inopinate; 

„Programul de Operare” înseamnă frecvenţa cu care Delegatul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile specifice 
de furnizare/prestare a Serviciului, în special să încarce Deșeurile din cadrul activităţii de colectare, astfel cum 
este stabilit in Articolul 12 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare şi întreţinerea bunurilor”) din prezentul 
Contract; 



“Regulamentul Serviciului” înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare, aprobat de Delegatar conform 
regulamentului-cadru la nivel național adoptat de Autoritatea de Reglementare; în scopul prezentului Contract 
vor fi aplicate doar prevederile din regulament care privesc Serviciului astfel cum este acesta definit în prezentul 
Articol; 

”Serviciul” înseamnă următoarele activităţi componente ale serviciului de salubrizare al Delegatarului, conform 
Legii: Colectarea separată si transportul separat al deseurilor municipale si al deşeurilor similare provenind din 
activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusive fractii colectate separate, fara a aaduce atingere fluxului 
de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;  

“Tariful” înseamnă contravaloarea furnizării/prestării Serviciului care face obiectul prezentului Contract, 
conform Articolului 9 („Tariful”) din prezentul Contract; 

”Utilizator(i)” înseamnă: 

a) comunităţile locale considerate în întregul lor sau comunităţile locale componente ale ADI, în cazul 
activităţilor specifice Serviciului care sunt prestate de către Delegat a căror valoare se achită direct Delegatului 
de către Delegatar de la bugetul local; 

b) persoanele fizice sau juridice care beneficiază individual de una sau mai multe activităţi specifice Serviciului, 
în cazul activităţilor pentru care beneficiarii încheie contracte individuale de prestare a serviciului, în nume 
propriu, cu Delegatul, după caz conform clauzele specifice ale prezentului Contract; 

“Utilizator(i) Casnic(i)” înseamnă Utilizatorii, astfel cum sunt definiţi mai jos, care sunt persoane fizice sau 
asociaţii de proprietari ai apartamentelor din condominii, după caz; 

“Utilizator(i) Non-Casnic(i)” înseamnă Utilizatorii, alţii decât Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt definiţi de 
prezentul Articol, şi în special persoanele juridice precum: agenţi economici, instituţii publice, asociaţii altele 
decât asociaţiile de proprietari, fundaţii etc.; 

“Valorificarea Energetică a Deșeurilor” înseamnă un proces de incinerare prin care Deșeurilor solide sunt 
transformate în energie termică pentru producerea de aburi care, în schimb, alimentează turbine generatoare 
de electricitate. 

„Zi” înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi Lucrătoare”, an – 365 de zile 

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă şi duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale 
în România; iii) zilelor declarate nelucrătoare conform dispoziţiilor legale sau iv) oricărei zile în care băncile sunt 
închise pentru tranzacţii, în conformitate cu Legea în vigoare; 

(2) În cuprinsul prezentului Contract şi/sau în Anexele sale, termenii folosiţi cu majuscule îşi vor păstra, 
indiferent de locul în care sunt folosiţi în cuprinsul acestora, înţelesul dat în definiţia aferentă. Formele 
cuvintelor la singular subînţeleg formele de plural şi invers. 

(3) Împărţirea pe capitole şi articole, precum şi titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a uşura 
sistematizarea şi nu va afecta interpretarea prezentului Contract şi nu va servi interpretării intenţiilor Părţilor. 

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la 
articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract. 

(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum 
este revizuit, modificat sau completat şi în vigoare la anumite intervale de timp şi va include referiri la orice 
document care îl revizuieşte, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ţinând cont de sau în 
conformitate cu prevederile acestuia. 

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



(7) Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în prezentul Contract şi care sunt definiţi de actele normative aplicabile vor 
avea înţelesul prevăzut în definiţia corespunzătoare din Lege. 

 

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ŞI DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

 

 Articolul 2 – Obiectul Contractului 

(1) Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii următoarelor activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare a localităților, care compun “Serviciul”: Colectarea separată si transportul separat al deseurilor 
municipale si al deşeurilor similare provenind din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusive fractii 
colectate separate, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si 
acumulatori 

(2) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menţionată la Articolul 3 
(“Durata Contractului şi Data de Începere”), dreptul şi obligaţia de a presta Serviciul în Aria Delegării, inclusiv 
dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata Bunurile de Retur. 

(3) Obiectivele Delegatarului sunt: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 

c) promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului; 

d) dezvoltarea durabilă a Serviciului; 

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

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

g) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor. 

 

 Articolul 3 – Durata contractului, perioada de mobilizare şi data de începere 

(1) Durata pentru care se presteaza activităţile prevăzute la art. 2 este de la data de 01.05.2022 pana la 
31.12.2026. Contractul poate fi prelungit in conformitate cu prevederile legale incidente la data prelungirii. 
Durata prezentului contract se prelungește prin act aditional până la atingerea cantității de deșeuri estimată a fi 
colectată, in cursul unui an calendaristic. Prelungirea se poate realiza si pentru primele 4 luni din anul urmator, 
pana la aprobarea bugetului local al Comuna Bozioru. 

(2) Data de Începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 
(„Definiţii şi interpretare”) din prezentul Contract. 

 

 Articolul 4 – Contractul şi documentele contractuale 

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înţelegere contractuală a părţilor cu privire la obiectul acestuia. 

(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc şi se interpretează împreună. În 
eventualitatea oricăror neconcordanţe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă şi definite 
în cadrul unei Anexe, înţelesul stabilit de Articolul 1 („Definiţii şi interpretare”) al Contractului va prevala asupra 
înţelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite. 

(3) Prezentul Contract are următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta: 



a) Regulamentul Serviciului – Anexa nr. 1; 

b) Caietul de Sarcini al Serviciului – Anexa nr. 2; 

c) Oferta Delegatului; 

d) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului, care sunt Bunuri de Retur – nu este 
cazul; 

e) Procesul verbal de predare-primire a bunurilor prevazute la lit. d) – nu este cazul 

f) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare – nu este cazul; 

g) Indicatorii de Performanţă, care includ Indicatorii Tehnici şi Indicatorii privind Ţintele/Obiectivele 
asumate la nivel national - Anexa nr. 3; 

(4) În cazul oricărui conflict sau neconcordanţă între corpul principal al Contractului şi orice Anexă, clauza din 
cuprinsul Contractului va prevala, cu excepţia situaţiei în care se specifică altfel în prezentul Contract. 

 

CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

 Articolul 5 - Drepturile delegatarului 

(1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare 
şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate pentru Aria Delegării: 

a) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente Serviciului; 

b) să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, a investiţiilor, în scopul realizării 
acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 
localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 

c) să realizeze investiţii în infrastructura tehnico-edilitare aferentă Serviciului şi în acest scop să finanţeze 
lucrările necesare, precum şi să contracteze şi să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, 
împrumuturile în vederea finanţării programelor de investiţii; 

d) să inspecteze Bunurile de Retur şi să verifice gradul de realizare a investiţiilor prevăzute prin Contract în 
sarcina Delegatului; 

e) să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Delegat; 

f) să aplice penalităţi în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligaţiilor contractuale de către 
Delegat; 

g) să-şi exprime intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi să solicite Delegatului să semneze contractul 
de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract; 

h) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului şi Caietul 
de Sarcini al Serviciului) pentru motive ce ţin de interesul naţional sau local şi/sau în caz de Modificare 
Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensaţie în cazul în care echilibrul 
contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări; 

i) să aprobe structura şi ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform Legii în 
vigoare; 

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

k) să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege; 



l) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege. 

 

 Articolul 6 – Drepturile delegatului 

1. Delegatul are următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifului ofertat, determinat în conformitate cu 
Legea în vigoare şi în special cu metodologia aprobată de ANRSC; 

b) să aplice la facturare Tarifele ofertate; 

c) să solicite ajustarea Tarifului în raport cu dispoziţiile legale în vigoare (Metodologia aplicabilă adoptată 
de ANRSC). 

d) să propună modificarea Tarifului ofertat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului 
contractual, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor de la lit.c); 

e) să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului 
Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate comerciala, consorţiu, serviciu public) nu va putea 
presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării,  

f) să încheie contracte cu terţii pentru întreținerea și reparațiile instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor 
utilizate pentru prestarea Serviciului; 

g) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

 

 Articolul 7 – Obligaţiile delegatarului 

1. Delegatarul are următoarele obligaţii: 

1. să actualizeze şi să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, în baza regulamentelor cadru, 
conform legilor în vigoare, 

2. să aprobe (inclusiv ajustările şi modificările) Tarifele ofertate de Delegat conform Legii în vigoare, cu 
respectarea corelativă a dispoziţiilor art.6 alin.1 lit.c); 

3. să verifice periodic: 

a. calitatea Serviciului prestat; 

b. îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă; 

c. menţinerea echilibrului contractual; 

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

4. să predea către Delegat, la termenele stabilite, toate bunurile aferente Serviciului delegat, precum și pe 
măsură ce apar noi astfel de bunuri faţă de cele care au fost predate iniţial, împreună cu inventarul 
existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de predare-primire, acestea fiind Bunuri de 
Retur din categoria prevăzută la Art.13.1.1. din prezentul Contract; 

5. să faciliteze obţinerea de către Delegat a Autorizaţiilor pentru lucrări şi investiţii aferente Serviciului pe 
terenurile publice şi private, conform Legii în vigoare; 

6. să asigure încheierea de protocoale de colaborare cu persoanele juridice care preiau responsabilităţile 
producătorilor pentru fluxurile de deşeuri reglementate prin acte normative care transpun directive 
individuale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite de acestea; 

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



8. să medieze, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat şi Utilizatorii 
Serviciului; 

9. să informeze Delegatul asupra Protocoalelor de colaborare încheiate de către Delegatar anterior 
încheierii prezentului contract cu asociaţii colective, precum şi asupra posibilităţii de preluare/continuare 
a acestora; 

10. să sprijine Delegatul în campaniile organizate privind informarea şi conștientizarea Utilizatorilor privind 
colectarea separată a Deşeurilor; 

11. să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent; 

12. să păstreze, în condiţiile Legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare privind 
activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public. 

 

 Articolul 8 – Obligaţiile delegatului 

Delegatul are următoarele obligaţii generale: 

1. să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea Regulamentului 
Serviciului, Caietului de Sarcini ale Serviciului şi a Ofertei a prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în 
vigoare, într-o manieră eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, în conformitate cu Legea şi Bunele 
Practici Comerciale; 

2. să presteze Serviciul pentru toţi Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării întregii cantităţi de 
Deşeuri generate care intră în obiectul prezentului Contract, să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat 
recipientelor de colectare şi domeniul public şi să repoziţioneze recipientele de colectare după descărcarea 
acestora în locurile de încărcare; 

3. să colecteze, în vederea executării prezentului contract, doar Deşeurile generate în Aria Delegării si care fac 
obiectul prezentului Contract; 

4. să accepte modificarea Programului de Operare şi a cerinţelor tehnice, aşa cum sunt acestea detaliate în 
Caietul de Sarcini al Serviciului ori de câte ori va fi necesar din cauza modificării regulamentelor locale 
privind gestionarea deşeurilor, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea 
prevederilor regulamentelor locale la reglementari naţionale; 

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

6. să depună toate diligenţele necesare pentru conservarea integrităţii bunurilor ce i-au fost delegate pe toată 
Durata Contractului, şi să asigure exploatarea, întreţinerea şi reparaţia acestora cu personal autorizat, în 
funcţie de complexitatea bunului respectiv şi specificul postului/locului de muncă; 

7. să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va înlocui şi nu va dispune în niciun fel de 
aceste bunuri fără consimţământul prealabil, în scris, al Delegatarului; 

8. să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia 
patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în 
contabilitatea acestuia; 

9. să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform 
condiţiilor stipulate la Art. 13.1., în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcţionare, 
precum şi toată documentaţia tehnică aferentă, inclusiv, cărţile tehnice etc., pe bază de proces verbal de 
predare-primire; 

10. să deţină toate Autorizaţiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislaţia în vigoare, să obţină şi să 
menţină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizaţii; 



11. să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului şi în Anexa nr. 1 („Indicatorii de 
Performanţă”) la prezentul Contract, şi să îmbunătăţească în mod continuu calitatea Serviciului prestat; 

12. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 

13. să organizeze activitatea de dispecerat în intervalul de colectare şi să înregistreze toate reclamaţiile şi 
sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor 
consemna numele, prenumele persoanei/societăţii care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora 
reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La 
sesizările scrise Delegatul are obligaţia să răspundă în scris în termen de maximum 30 de Zile de la 
înregistrarea acestora; 

14. să furnizeze Autorităţilor Competente, Delegatarului, cât şi autorităţilor de autorizare şi control toate 
informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează 
Serviciul, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului, în condiţiile Legii şi ale 
prezentului Contract; 

15. să ţină evidenţa gestiunii Deşeurilor şi să raporteze periodic către Delegatar şi oricăror alte Autorităţi 
Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea Competentă în domeniul protecţiei mediului, date 
şi informaţii despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, 
conform Legii în vigoare; 

16. să se asigure că toate substanţele şi materialele periculoase folosite sau care urmează să fie folosite în 
prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat şi în condiţii de siguranţă conform Legii în 
domeniu şi Bunelor Practici Comerciale, precum şi că toate recipientele cu substanţe periculoase sunt 
etichetate corect şi clar; 

17. să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile şi obligaţiile 
sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condiţiile stipulate la Articolul 20 (“Sub-
delegarea, transferul şi Subcontractanţii”), orice operaţie realizată în alte condiţii fiind nulă de drept; 

18. să efectueze lucrările de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau înlocuire a Bunurilor de Retur, conform 
Art. 13.1.4 din prezentul Contract; 

19. să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea Serviciului şi să asigure conducerea operativă, 
mijloacele tehnice şi personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

20. să pună la dispoziţia organizatorilor unor acţiuni de salubrizare, igienizare, iniţiate de către Delegatar sau 
organizaţii ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice şi mijloace de transport aflate în dotare, în 
condiţiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate; 

21. să plătească tariful pentru activităţile de eliminare a Deşeurilor la Depozit;  

22. orice alte obligaţii prevăzute de prezentul Contract. 

 

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

 

 Articolul 9 – Tariful 

(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la data de Începere a Contractului sunt următoarele: 

a) pentru activitatea de colectare separata, transport separate si depozitare deseuri menajere - ............ lei 
/ tona, la care se adauga TVA 

b) pentru activitatea de colectare separata si transport separate deseuri reciclabile - ............. -  cost fix pe 
cursa la care se adauga TVA + ................. lei / tona, la care se adauga TVA. 



(2) Tariful aplicat de Delegat cu titlul de plată pentru Serviciul prestat va consta în tariful prevăzut la alin. (1) din 
prezentul Articol, deoarece acesta include şi costurile aferente activităţilor de eliminare a deşeurilor. 

(3) Tariful va putea fi modificat sau ajustat potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordinul A.N.R.S.C. nr. 
109/9.07.2007. În situaţia intervenţiei de modificări legislative în ceea ce priveşte metodologia şi/sau formulele 
de calcul referitoare la ajustarea/modificarea tarifelor, se va avea în vedere legislaţia aplicabilă la data formulării 
solicitării de ajustare/modificare.  

Ajustarea se poate efectua anual, cu aprobarea Delegatarului, la solicitarea Delegatului, în raport cu evoluţia 
paramentrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoţite de documentaţia de fundamentare a tarifelor, 
pe elemente de cheltuieli,  

Ajustarea tarifelor se face cu respectarea dispoziţiilor anterioare şi potrivit formulei: 

 

 

 

Delta (ct) – creșterea cheltuielilor totale determinate de influențele reale primite în costuri; 

r% - cota de profit a operatorului; 

Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea 
tarifului actual. 

(4) Tariful ofertat trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: 

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii de Performanţă stabiliţi prin Caietul 
de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului şi prin prezentul Contract; 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului şi 
asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de Părţi; 

c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi 
privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului. 

(5) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării se facturează de către Delegat Delegatarului. 

 

 Articolul 10 – Indicatorii de performanţă 

(1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă, stabiliţi în 
Regulamentul Serviciului, şi cei prevăzuţi în Anexa nr. 3 („Indicatorii de Performanţă”) la Contract. 

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

a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

b) atingerea obiectivelor si tintelor asumate la nivel national; 

c) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria de delegare a serviciului; 

d) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor; 

e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu; 

f) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 

g) implementarea unui Sistem de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii. 



(2) Indicatorii de Performanță includ, fără însă a se limita la acestea, următoarele cerințe: 

a) Eficienţa în încheierea contractelor de prestare de servicii de către Delegat cu Utilizatorii, după caz, în 
funcţie de mecanismul contractual şi financiar implementat la nivelul Ariei Delegării; 

b) Eficienţa în îmbunătăţirea parametrilor de calitate a serviciului efectuat; 

c) Reactivitatea Delegatului la cererile Utilizatorilor pentru containere şi recipiente de Deșeuri pentru 
colectare; 

d) Reactivitatea Delegatului la plângerile Utilizatorilor; 

e) Respectarea de către Delegat a obligaţiei de a furniza informații privind Serviciul; 

f) Gradul de acoperire al furnizării/prestării Serviciului raportat la Aria Delegării; 

g) Solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la Serviciul de salubrizare; 

h) Atingerea tintelor privind gestionarea deșeurilor 

i) Gradul asigurarii colectare separate a deseurilor municipale si similare. 

 

 Articolul 11 – Monitorizarea contractului 

(1) Respectarea şi îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă şi în general a tuturor obligaţiilor 
stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de catre Delegatar. 

(2) Delegatul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza şi controla serviciile şi va permite 
permanent reprezentantilor Delegatarului să inspecteze toate înregistrările şi documentele păstrate de Delegat 
privind Serviciile, şi să inspecteze echipamentele şi vehiculele. 

(3) Delegatarul va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea indicatorilor de 
Performanță sau de a efectua o inspecţie pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi va stabili data 
cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuşi înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și 
capacității Delegatarului de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din 
când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.  

(5) La sfârşitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl 
va transmite Delegatului, în termen de 15 zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili 
măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, într-un termen care nu poate fi mai mare de 60 
de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 15 de zile de la data primirii Raportului de monitorizare 
de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de 
monitorizare. 

(6) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului propunerile sale de 
îmbunătăţire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmiţând 
aceste propuneri în termen de 15 Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de 
îmbunătățire a activității vor: 

a) explica măsurile pe care Delegatul intenţionează să le ia pentru a-şi îmbunătăţi activitatea in scopul 
conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanţă; 

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins, atunci când obiectul 
măsurilor este un anumit Indicator de Performanţă. 

(7) Delegatul va raporta lunar Delegatarului următoarele: 

a) cantitatea de Deșeuri Municipale colectate de pe raza unităţii administrative teritoriale care formează 
Delegatarul; 



b) înregistrări ale activităţii zilnice de prestare a Serviciului pentru fiecare traseu de colectare. 

(8) Delegatul va raporta anual Delegatarului performanţa realizată în ceea ce priveşte respectarea Indicatorilor 
de Performanţă.  

 

 Articolul 12 – Prestarea serviciului, graficul de operare şi întreţinerea bunurilor 

(1) Delegatul se obligă să execute Serviciul în conformitate cu termenele/intervalele stabilite prin Regulamentul 
Serviciului, precum şi în Programul de Operare din prezenta Clauză şi din Caietul de Sarcini al Serviciului. 

(2) Delegatul va colecta şi va transporta Deșeurile Municipale si Similare de pe raza comunei Bozioru. Orice 
modificări ale modalităţii de colectare şi transport va fi posibilă doar cu aprobarea Delegatarului, cu modificarea 
prezentului Contract. 

(3) Delegatul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute pentru îndeplinirea 
Contractului, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract, în Caietul de Sarcini al 
Serviciului sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea. 

(5) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili conformitatea acestuia 
cu prevederile din prezentul contract, cu Caietul de Sarcini şi/sau cu Regulamentul Serviciului, care reprezinta 
Anexe la prezentul Contract. 

(6) Verificările vor fi efectuate de către Delegatar prin reprezentanţii săi împuterniciţi. Delegatarul are obligaţia 
de a notifica în scris Delegatului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

(7) Colectările obișnuite vor avea loc conform Caietului de Sarcini al Serviciului, cu excepția cazului când se 
convine altfel. 

(8) Pentru colectarea „din poartă în poartă”, precum şi pentru colectarea „în punctele de colectare” (respectiv 
colectările de la punctele de colectare), frecvenţa minimă de colectare va fi cea prevăzută în Regulamentul de 
salubrizare al Serviciului. 

(9) Delegatul trebuie să colecteze și să asigure valorificarea/eliminarea Deșeurilor abandonate, conform Legii, şi 
la cererea organizatorilor de evenimente trebuie să colecteze, de asemenea, şi Deșeurile provenind de la 
evenimente speciale. 

(10) Delegatul va verifica starea tehnică a echipamentelor de colectare şi le va înlocui/repara pe cele furate sau 
pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi in cel mai scurt timp posibil, in limita disponibilitatii. 

(11) Delegatul va avea un număr suficient de mare de vehicule şi echipamente adecvate, eficiente şi în stare 
bună de funcționare pentru colectarea Deșeurilor, precum şi personal cu calificarea corespunzătoare pentru 
operarea acestora, conform Caietului de Sarcini al Serviciului anexat si prezentului Contract. 

(12) În cazul unei defecțiuni la un vehicul, Delegatul se va asigura imediat că este utilizat un alt vehicul adecvat, 
astfel încât prestarea serviciului să respecte principiul de continuitate şi permanenţă. 

(13) Delegatul se va asigura că, colectarea Deșeurilor din orice recipient nedescărcat la data la care era 
prevăzută colectarea, se va efectua în cel mai scurt timp posibil. 

(14) Delegatul va folosi traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi 
pentru mediu. 

(15) Delegatul va ţine evidenţa orelor de funcţionare a vehiculelor. 

(16) Delegatul va deţine toate documentele necesare de însoţire a Deşeurilor transportate, din care să rezulte 
sursa Deșeurilor respective, destinatarul, tipurile de Deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, 
cantitatea de Deşeuri transportate şi codificarea acestora conform normelor aplicabile. 



(17) Delegatul nu va abandona Deşeuri pe traseu şi va ridica în totalitate Deșeurile generate de Utilizatori si 
care fac obiectul prezentului contract, cu excepţia celor periculoase care nu sunt amestecate în Deşeurile 
Municipale si asimilabile acestora. 

 

 Articolul 13 – Bunurile utilizate în derularea contractului și  transferul infrastructurii prin delegare 

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele: 

13.1 Bunurile de retur 

13.2 Bunurile de preluare 

13.3 Bunurile proprii 

 

13.1. Bunurile de Retur 

13.1.1. Bunurile de retur sunt: 

a) bunurile proprietate publică sau privată ale Delegatarului, puse la dispoziţia Delegatului, prin concesionare, 
pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt şi rămân în proprietatea 
Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primeşte posesia şi dreptul de folosinţă asupra 
acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului. 

b) bunurile rezultate din investiţiile prevăzute de prezentul Contract în sarcina Delegatului. Acestea rămân 
proprietatea Delegatului pe întreaga Durată a executării Contractului. 

13.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa la prezentul 
Contract, dupa caz. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 13.1.1 lit. a de mai sus se încheie un proces-verbal 
de predare-primire între Delegat şi Delegatar (fiecare unitate administrativ-teritorială pentru bunurile respective 
din proprietatea sa pe care le deleaga). În situaţia în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul 
investeşte în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la art. 13.1.1. lit. a), de mai sus acestea vor fi 
delegate Delegatului, iar Contractul va fi actualizat corespunzător.  

Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct în patrimoniul 
Delegatului. 

13.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de 
orice sarcini şi gratuit. 

13.1.4. Delegatul are obligaţia de a efectua lucrări de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau înlocuire a 
Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului. Delegatul se va asigura că 
toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreţinute şi asigurate în conformitate cu instrucţiunile de fabricaţie şi 
că sunt folosite conform normelor de siguranţă. 

13.1.5. Investiţiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur casate, deteriorate din orice cauză sau furate si 
care sunt realizate din fonduri proprii ale Delegatului, rămân în proprietatea sa pe toată Durata Contractului şi 
revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate 
domeniului public. 

13.1.6. Investiţiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 
Bunurilor de Retur, se vor amortiza de către acesta pe Durata Contractului. 

13.1.7. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă 
şi prealabilă a Delegatarului. 



13.1.8. Delegatului îi este interzis să constituie garanţii reale asupra oricărui element aferent Bunurilor 
Delegatului. 

13.1.9. Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosinţa Bunurilor de Retur şi elementelor 
lor componente. 

13.1.10. Delegatul este obligat să exploateze şi să întreţină Bunurile Delegatarului, cu diligenţa unui bun 
proprietar 

13.1.11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. 13.1.1 lit. a)– mijloace fixe sau 
bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a delegat Delegatului, Părţile au obligaţia de a aplica la timp 
procedurile legale pentru casarea bunurilor publice. 

13.1.12. Delegatul va permite accesul reprezentanţilor Delegatarului în spaţiile/clădirile utilizate în executarea 
prezentului Contract, pentru a-şi putea exercita drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile 
Contractului. 

13.2. Bunuri de Preluare  

Reprezintă dotările puse la dispoziţie de Delegat, conform Caietului de Sarcini. Acestea rămân proprietatea 
Delegatului pe întreaga Durată a executării Contractului. 

13.2.1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de 
Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora / stabilită de comun 
acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părţi. 

13.2.2. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, Delegatarul va notifica Delegatului care 
sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească. 

13.2.3. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după 
primirea plăţii valorii acestora stabilită conform Art. 13.2.1 de mai sus. 

13.3. Bunuri Proprii  

Aparţin Delegatului şi nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi 
depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii. 

 

 Articolul 14 – Măsurile de sănătate şi securitate în muncă 

(1) Delegatul are obligaţia ca anterior începerii activităţii să întocmească planul intern de sănătate şi securitate 
în muncă şi să ia toate măsurile necesare respectării întocmai a legislaţiei specifice sănătăţii şi securităţii în 
muncă, fiind pe deplin şi singur responsabil pentru îndeplinirea cerinţelor legale. 

(2) Delegatul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirii profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice, procedeele 
tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activitate 
pentru acesta (subcontractanţi) în conformitate cu dispoziţiile legale. 

(3) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de Delegat, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul conform prevederilor 
legale, înregistrându-l la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs şi va informa în scris 
Delegatarul in termen de 3 zile despre producerea accidentului/incidentului sau evenimentului periculos. 

(4) Delegatul va avea în vedere sănătatea şi securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea 
Serviciului şi va menţine toate amplasamentele, clădirile, instalaţiile, vehiculele şi utilajele (în măsura în care 
acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcţionare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va 
întreţine, pe cheltuială proprie, instalaţia de iluminare, elementele de protecţie, semnele de avertizare şi va 



urmări amplasarea şi instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la 
solicitarea oricărei Autorităţi Competente, în domeniul protecţiei, securităţii şi sănătăţii populaţiei. 

 

 Articolul 15 – Aspecte de protecţia mediului, împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi 

De la Data de Începere a Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi 
referitoare la mediul înconjurător şi protecţia mediului, care apare sau a avut loc după această dată. 

 

 Articolul 16 – Garanţia de bună execuţie 

(1) Nu este cazul. 

 

 Articolul 17 - Asigurări 

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligaţii şi/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui 
Contract, Delegatul, pe proprie răspundere şi cheltuială, va obţine şi va menţine pe întreaga durata a 
Contractului poliţele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege şi Bunele Practici Comerciale.  

 

 Articolul 18 – Registre, evidenţe contabile şi audit 

(1) Delegatul va respecta standardele şi principiile contabile şi va menţine registrele şi înregistrările contabile 
necesare conform Legii aplicabile. 

(2) Delegatul va evidenţia în contabilitate în mod separat, clar şi distinct toate intrările şi ieşirile contabile în 
legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispoziţiile legale. În măsura în care Delegatul nu va 
evidenţia aceste intrări şi ieşiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în 
condiţiile Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”). 

(3) Toate registrele, evidenţele, înregistrările şi documente contabile la care se face referire în prezentul Articol 
vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va 
arunca sau distruge registrele, evidenţele, înregistrările şi documentele contabile fără a cere aprobarea 
Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puţin 30 (treizeci) de Zile înainte. În urma primirii adresei 
Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidenţele, înregistrările şi documente contabile, 
notificând intenţia sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puţin 10 (zece) Zile înainte de expirarea 
perioadei de 30 (treizeci) de Zile. 

 

 Articolul 19 – Clauza de prevenire a corupţiei 

(1) Delegatul nu va acorda şi nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanţii 
sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a 
acţiona, pentru că a acţionat sau că s-a abţinut să acţioneze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea 
sau s-a abţinut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a 
prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform 
Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”). 

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în 
care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acţionând în numele său: 



a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură 
drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abţinut sau se abţine de la 
vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relaţie contractuală cu Delegatarul; 

b) a realizat sau s-a abţinut de la o acţiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relaţie 
cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul; 

c) a comis orice infracţiune de dare şi/sau luare de mită ori corupţie, potrivit Legii, privitor la prezentul 
Contract sau orice alt contract cu Delegatarul; 

d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului la care acesta, în 
virtutea funcţiei sau poziţiei ocupate, nu avea dreptul. 

 

 Articolul 20 – Sub-delegarea, transferul şi subcontractanţi 

(1) Pe întreaga durată a prezentului contract, Delegatarului îi este interzisă subdelegarea gestiunii Serviciului, 
subrogarea, novarea, cesionarea, transmiterea, cedarea sau transferarea sub orice formă a drepturilor şi 
obligaţiilor născute, derivate sau în legătură cu prezentul contract. 

(2) În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract. 

(3) Prin excepţie, cesiunea şi novaţia contractului de delegare a gestiunii este posibilă doar în cazul divizării, 
fuzionării sau înfiinţării unei filiale a Delegatului, cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu aprobarea 
prealabilă a Delegatarului. 

(4) În cazul în care Delegatul subcontractează părţi din contract, acesta are obligaţia de a încheia contractele cu 
subcontractanţii declaraţi în aceeaşi condiţii în care a fost încheiat prezentul contract. 

(5) Delegatul este pe delin răspunzător faţă de Delegatar de modul în care îndeplineşte contractul. 

(6) Subcontractantul este pe delin răspunzător faţă de Delegat pentru modul în care îşi îndeplineşte partea sa 
de contract. 

(7) Delegatul poate schimba subcontractantul, numai dacă acesta nu îşi îndeplineşte partea sa de contract. 
Schimbarea subcontractantului nu poate duce la modificarea ofertei şi se va realiza numai cu acordul scris 
prealabil al Delegatarului. 

(8) În nici o situaţie nu se vor putea crea relaţii contractuale directe între subcontractor şi Delegat, orice clauză 
contrară fiind nulă. Delegatul rămâne pe deplin responsabil faţă de Delegatar pentru actele, faptele şi /sau 
omisiunile subcontractantului, personalului şi/sau agenţilor acestuia ca şi cum ar fi actele, faptele şi/sau 
omisiunile, personalul şi/sau agenţii proprii. 

(9) Delegatul are dreptul de a încheia contracte cu terţii pentru asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor 
şi serviciilor care fac obiectul delegarii, cu condiţia ca atare contracte nu ar putea constitui o subdelegare, 
subrogare, novare, cesiune, transmitere, cedare sau transfer sub orice formă a drepturilor şi obligaţiilor născute 
din sau în legătură cu prezentul contract. 

 

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 

 Articolul 21 – Răspunderea contractuală 

(1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părţile contractante a obligaţiilor contractuale ce-i incumbă 
în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă. 



(2) În situaţia rezilierii Contractului din vina unei Părţi, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părţi, în 
cuantumul stabilit de Părţi, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanţa 
judecătorească competentă. 

(3) Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligaţii a Părţilor în cazul în care, prin 
natura lor, obligaţiile respective rămân în vigoare şi după Data Încetării Contractului. De asemenea, Părţile 
rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfăşurării Contractului 
ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului şi care ar avea efecte prejudiciabile pentru 
cealaltă Parte. 

 

 Articolul 22 – Răspunderea, penalităţi și despăgubiri în sarcina delegatului 

(1) Delegatul declară şi garantează ca acceptă şi încheie prezentul Contract pe propriul său risc tehnic, 
economic şi financiar şi că este răspunzător atât în fata Delegatarului cât şi, în unele situaţii, faţă de Autorităţile 
Competente pentru obligaţiile asumate, prestarea Serviciului şi exploatarea Bunurilor de Retur conform 
prevederilor prezentului Contract. Nici Delegatarul, nici Autorităţile Competente nu vor fi răspunzători în niciun 
fel faţă de terți pentru îndeplinirea de către Delegat a obligaţiilor asumate în baza prezentului Contract şi 
pentru prestarea de către acesta a Serviciului. Delegatul confirmă în special că a luat în considerare, în 
conformitate cu şi bazându-se pe termenii şi condiţiile prezentului Contract, înaintea încheierii prezentului 
Contract, obligaţiile, riscurile şi/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu 
prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, şi, în general, în legătură cu obligaţiile asumate prin prezentul 
Contract. 

(2) Nerespectarea gravă şi repetată a Indicatorilor de Performanţă dă dreptul Delegatarului de a rezilia 
Contractul, conform Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”). 

(3) De asemenea, în cazul în care, din culpa sa, Delegatul nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte defectuos, 
obligaţiile asumate prin prezentul Contract şi prin Caietul de sarcini, altele decât  cele prevăzute în Anexa nr. 1, 
acesta va fi obligat la plata de penalităţi în cuantum de 1% din valoarea lunara a contractului per zi de 
intarziere, calculate de la data la care obligaţia trebuia îndeplinită şi până la data îndeplinirii sau îndeplinirii 
conforme a acesteia, precum şi la plata de despăgubiri constând în contravaloarea prejudiciului creat prin 
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiei asumate. 

(4) În plus fata de orice alte despăgubiri, penalităţi sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va 
despăgubi Delegatarul în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât 
Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror 
obligații în baza prezentului Contract. 

 

 Articolul 23 – Răspunderea, penalităţi şi despăgubiri in sarcina delegatarului 

(1) Delegatarul declară că înainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile pentru a se asigura 
că informaţiile furnizate conţin toate datele cunoscute lui şi pe care le consideră relevante sau importante în 
prestarea Serviciului, iar Delegatul declară că a luat act şi a confirmat că a analizat şi verificat toate informaţiile 
furnizate şi condiţiile privind prestarea adecvată a Serviciului. 

(2) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur concesionate pe parcursul 
Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului sa fie obținut anterior, acord care nu va fi întârziat în 
mod nejustificat. 

(3) Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul Contract. 

(4) În niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător faţă de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau 
cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra datorită: (i) producerii unui 



eveniment de Forţă Majoră (ii) stării Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente acestora sau (iii) 
oricărei nereuşite a Delegatului de a realiza veniturile previzionate în baza prezentului Contract. 

(5) De asemenea, în cazul în care, din culpa sa, Delegatarul nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte defectuos, 
obligaţiile asumate prin prezentul Contract, acesta va fi obligat la plata de penalităţi în cuantum de 1% din 
valoarea lunara estimata a contractului per zi de intarziere, calculate de la data la care obligaţia trebuia 
îndeplinită şi până la data îndeplinirii sau îndeplinirii conforme a acesteia, precum şi la plata de despăgubiri 
constând în contravaloarea prejudiciului creat prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiei 
asumate. 

 

 Articolul 24 – Exonerarea de răspundere a delegatului 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 22 (“Răspunderea, penalităţi şi despăgubiri în sarcina 
Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ţinut răspunzător pentru 
neîndeplinirea vreunei obligaţii ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligaţii 
este o consecinţă directă a situaţiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol. 

(2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligaţiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanţă, 
în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligaţiilor 
contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligaţiile contractuale, ca o 
consecinţă directă a: 

a) apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră; 

b) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligaţii asumate prin prezentul Contract sau de către 
alt operator de salubrizare a obligaţiilor acestuia asumate prin contractul încheiat cu Delegatul; 
Delegatul va informa Delegatarul despre această nerespectare în termen de cel mult 5 (cinci) Zile 
Lucrătoareîn vederea îndeplinirii corecte a rolului Delegatarului de mediere şi de interfaţă cu 
Delegatarul, precum şi de monitorizare a modului în care sunt prestate serviciile de salubrizare în 
ansamblu în Aria Delegării. Nerespectarea de către Delegat a acestei obligaţii de informare a 
Delegatarului va duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută în prezentul alineat; 

c) acţiunii, inacţiunii sau faptelor unor terţe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil. 

(3) În cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parţial, din orice motiv, sau 
consideră că anumite circumstanţe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul 
va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii 
cuprinzătoare asupra circumstanţelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii şi acţiunile avute în vedere pentru 
remedierea situaţiei, precum şi orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. 

 Articolul 25 - Recuperarea debitelor 

Delegatarul este îndreptăţit să recupereze sumele facturate reprezentand prestarea serviciului, aplicand 
penalitati de intarziere conform preverilor legale in vigoare. 

 

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE 

 

 Articolul 26 – Forţa majoră 

(1) „Forţa Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voinţa Părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, imprevizibil şi care face imposibilă executarea şi respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de 
forţă majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea: 



a) Evenimente naturale de forţă majoră cum ar fi: 

i. trăsnete, cutremure, uragane şi alte condiţii climaterice extraordinare ca de exemplu 
temperaturi anormal de scăzute; 

ii. explozii, foc sau inundaţii (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană 
pentru care aceasta este responsabilă); 

iii. contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau 
orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă); 

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

b) Evenimente politice de forţă majoră cum ar fi: 

i. i. război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor 
externi, blocade şi embargouri; 

ii. ii. acţiuni violente de stradă sau rebeliuni civile; 

iii. iii. orice act sau ameninţare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părţii respective 
sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului; 

iv. iv. greve sau alte mişcări revendicative la scara naţionalăşi motivate predominant politic. 

c) Evenimente nefavorabile de forţă majoră cum ar fi: 

i. refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorităţi Competente de a elibera orice aviz, permis, 
licenţă sau a oricăror autorizaţii necesare executării obligaţiilor contractuale, retragerea 
acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licenţe sau autorizaţii sau orice acte 
sau omisiuni ale oricărei Autorităţi Competente având efecte similare; 

ii. orice acţiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate 
Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror 
permise, licenţe sau autorizaţii existente, fără un motiv întemeiat); 

iii. orice rechiziţionare, expropriere, naţionalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau 
drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate 
Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licenţelor, 
autorizaţiilor sau a Legii); 

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

Forţa Majoră nu va include: probleme financiare ale Părţilor, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare 
cu întârziere / neexecutarea de către contractanţii acestora a obligaţiilor lor contractuale, condiţii 
meteorologice posibile în condiţiile climatice din Aria Delegării, insuficienţa forţei de muncă sau a 
echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forţei Majore). 

(2) În situaţia în care un eveniment de Forţă Majoră (condiţie care va include consecinţele acestuia) împiedică 
una dintre Părţi să îşi respecte sau întârzie respectarea obligaţiilor decurgând din prezentul Contract, se vor 
aplica următoarele măsuri: 

a) Partea va fi scutită de respectarea şi de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligaţii pe care nu le 
poate îndeplini ca o consecinţă a unui eveniment de Forţă Majoră, fără a aduce prejudicii obligaţiilor de 
încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract. 

b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei 
obligaţii (inclusiv obligaţiile legate de Indicatorii de Performanţă şi durata Contractului dacă Forţa 
Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează 



evenimentul de Forţă Majoră; cu condiţia, totuşi, ca Partea afectată să-şi fi respectat obligaţiile ce-i revin 
în baza alin. (4) şi (5) ale prezentului articol. 

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu 
mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoştinţă de apariţia unui eveniment de Forţă Majoră, 
furnizând detalii complete despre durata şi efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forţă Majoră 
durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată 
pe săptămână despre derularea evenimentelor. 

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi relua îndeplinirea 
obligaţiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile contractuale neafectate de Forţa Majoră şi va informa complet cealaltă Parte şi în legătură cu 
măsurile luate în acest sens. 

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puţin 30 (treizeci) de Zile de la apariţia unui eveniment de Forţă 
Majoră, acest eveniment de Forţă Majoră (sau consecinţele acestuia) continuă şi afectează în mod semnificativ 
furnizarea Serviciului sau executarea obligaţiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de 
Performanţă încă de atins nu poate fi îndeplinită şi/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanţă atunci când 
respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menţinută ca urmare a acelui eveniment de Forţă 
Majoră, atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea prezentul Contract, fără ca 
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiţia ca 
evenimentul de Forţă Majoră să continue încă în momentul acestei notificări şi cu un preaviz de 10 (zece) Zile. 

 

 Articolul 27 – Menţinerea echilibrului contractual 

(1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al Contractului. 

(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această 
creştere rezultă în urma unui eveniment de Forţă Majoră, astfel cum este descris la Articolul 26 (“Forţa Majoră”). 

(3) În situaţia în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, 
economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forţă Majoră 
astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul 
economico-financiar al prezentului Contract, şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările 
/ ajustările de tarife, Părţile se obligă să renegocieze termenii şi condiţiile prezentului Contract, în scopul 
restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului. 

(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puţin 60 (şaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părţi, de la 
începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eşuează, atunci oricare dintre Părţi va avea 
dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-
interese. Delegatul va avea obligaţia de a presta Serviciul în continuare până la desemnarea unui nou operator, 
în vederea asigurării continuităţii Serviciului. 

 

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

 

 Articolul 28 – Modificarea contractului prin acordul părţilor 

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

(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a făcut 
obiectul delegării gestiunii, conform Legii. 



 

 Articolul 29 – Modificarea unilaterală a părţii reglementare a contractului de către delegatar 

(1) Delegatarul poate modifica unilateral cerinţele legate de modul de gestiune şi de prestare a Serviciului care 
sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, ataşate la prezentul Contract, 
prin modificarea acestor documente si a prezentului contract prin act adiţional la Contract, cu noul Regulament 
al Serviciului şi/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. În cazul în care aceste modificări afectează 
echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 27 (“Menţinerea echilibrului contractual”). 

(2) Delegatarul poate modifica unilateral contractul în situaţia intervenţiei unei modificări legislative incidente, 
precum şi atunci când raţiuni economice, tehnice sau de altă natură impun prezervarea interesului public local 
sal naţional. 

 

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

 Articolul 30 – Cauzele de încetare a contractului 

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii: 

a) în cazul în care Delegatului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită 
după expirarea termenului de valabilitate; 

b) la expirarea duratei stabilite prin contract; 

c) în cazul în care interesul naţional sau local o impun, prin denunţarea unilaterală de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegat, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina delegatului; 

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina delegatarului; 

f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 
obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 

g) în cazul în care delegatului îi este retrasă licenţa. 

 (2) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepţia 
cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz. 

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega 
gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor: 

a) să menţină legătura cu Delegatarul şi /sau noul operator, să furnizeze asistenţă şi sprijin privind Serviciul 
şi transferul lor către Delegatar sau noul operator; 

b) să furnizeze Delegatarului şi noului operator toate informaţiile privind Bunurile de Retur, inclusiv 
amplasamentele aferente, precum şi serviciile necesare funcţionării şi prestării acestora; 

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acţioneze în niciun fel, direct sau indirect, care 
să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului. 

(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului 
vor fi repartizate după cum urmează: 

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



b) Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta îşi va exprima intenţia 
de a prelua aceste bunuri, în schimbul plăţii, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform 
Articolului 13.2 din prezentul Contract. 

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

(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), Delegatul va 
transfera, fără niciun drept de retenţie, fără costuri şi cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de 
proprietate şi garanţiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiţia să facă parte sau să fie utilizate în 
prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile şi garanţiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care 
Delegatarul şi-a exprimat intenţia de preluare şi a plătit contravaloarea lor până la acea dată. 

(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a 
tuturor defecţiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestora. Părţile vor 
încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur şi a acelor Bunuri de Preluare pe care 
Delegatarul le preia. 

 

 Articolul 31 – Rezilierea contractului 

31.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului 

31.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii 
oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligatii Încalcate”): 

a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligaţiile sale, asumate în baza prezentului 
Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatarului sau 
asupra capacităţii Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare şi a cărei încălcare nu a 
fost remediată de către Delegat,  

b) nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă; 

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

d) nerespectarea Articolului 20 (“Sub-delegarea, transferul şi Subcontractanţi”) din prezentul Contract sau 
subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat; 

e) nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau 
împiedicarea Delegatarului de a-şi exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea 
prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale; 

f) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur; 

g) Delegatul nu a încheiat sau nu a menţinut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract; 

h) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 19 (“Clauza de prevenire a corupţiei”); 

i) alte încălcări semnificative ale obligaţiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract 
ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului. 

31.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 31.1.1: 

a) Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menţionând felul şi întinderea respectivei 
neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, 
Delegatul va fi îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data 
primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere"). 



b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare şi dacă încălcarea nu este remediată în 
Perioada de Remediere, contractul se consideră reziliat de plin drept la data expirării Perioadei de 
Remediere. 

c) Atunci când o Obligaţie Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere 
menţionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai 
mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere şi va face propuneri Delegatarului, anterior 
expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligaţii Încălcate. 

d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, 
după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligaţia Încălcată, în conformitate cu 
aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze 
Contractul, iar Contractul va înceta de drept începând cu data prevăzută în această notificare. 

e) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
Delegatului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Delegatar. În acest caz, 
Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

31.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului 

31.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare 
importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligaţiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect 
negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, în baza prezentului Contract. 

 

CAPITOLUL IX. ALTE CLAUZE 

 

 Articolul 32 – Politica privind forţa de muncă 

(1) Delegatul va asigura forţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum şi formarea profesională 
a salariaţilor. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de 
persoane cu abilităţile, îndemânările, cunoştinţele, instruirea, calificările şi experienţa necesare şi adecvate unei 
bune desfăşurări a Serviciului şi se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune 
condiţii a Serviciului, pe toată Durata Contractului. 

(2) Delegatul se va asigura că toţi angajaţii săi implicaţi în prestarea Serviciului vor fi instruiţi corespunzător cu: 

a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa; 

b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului şi Caietul de Sarcini al 
Serviciului, anexe la prezentul Contract; 

c) toate procedurile şi standardele convenite între Părţi la anumite interval de timp; 

d) toate procedurile, regulile, regulamentele şi legile aplicabile pentru prestarea Serviciului,  inclusiv 
regulile de sănătate şi securitate în muncă, riscul de incendiu şi prevederile în caz de incendiu; 

(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condiţiile stabilite cu Delegatarul în 
cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executării prezentului Contract şi va solicita personalului să poarte şi 
să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului. 

(4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat şi îşi îndeplineşte îndatoririle în 
conformitate cu prezentul Contract. 



(5) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea şi de condiţiile de lucru ale angajaţilor săi. 

(6) Delegatul este răspunzător şi va suporta toate costurile şi cheltuielile legate de angajarea personaluluişi 
achitarea la timp a salariilor. 

 (7) Numărul angajaţilor Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcţie de politicile proprii, dar să fie suficient 
pentru furnizarea/prestarea Serviciului, iar pentru personalul cheie, în conformitate cu cerinţele din Caietul de 
sarcini.  

(8) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă şi normele 
de protecţie a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate 
activităţile prestate în sensul Contractului sau orice alte activităţi care au legătură cu acesta, pentru a asigura 
securitatea şi sănătatea propriilor angajaţi, precum şi a reprezentanţilor Delegatarului şi a oricărei alte persoane 
care intra în incintele Delegatului. Principiile şi metodele privind sănătatea şi securitatea în muncă aplicate de 
Delegat vor fi în conformitate cu Legea. 

 

 Articolul 33 – Confidenţialitate 

(1) Părţile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informaţii Confidenţiale şi pot fi 
dezvăluite fără restricţii.  

(2) Fiecare Parte va păstra confidenţiale toate Informaţiile Confidenţiale primite de la cealaltă Parte în legătură 
cu prezentul Contract şi va face toate eforturile pentru a împiedica salariaţii şi alte persoane aflate în relaţii de 
subordonare să dezvăluie astfel de Informaţii Confidenţiale vreunei persoane. 

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: 

a) Nici unei dezvăluiri de informaţii care este solicitată de către orice persoană care îşi îndeplineşte 
obligaţiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligaţii; 

b) oricărei informaţii cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă 
şi în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol; 

c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de 
către o instanţă judecătorească ori tribunal arbitral; 

d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerinţe prevăzute de Lege care are efecte asupra 
Părţii care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorităţi Competente, care are 
forţă juridică obligatorie sau, dacă nu are forţă juridică obligatorie, conformarea faţă de aceasta 
constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorităţii 
Competente respective; 

e) oricărei dezvăluiri de informaţii care sunt deja în mod legal în posesia Părţii ca destinatar, înainte de 
dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea; 

f) oricărei furnizări de informaţii către consultanţii profesionali ai Părţilor; 

g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informaţii legate de Serviciu şi oricărei alte informaţii care 
pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, 
inclusiv către consultanţii săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru 
atribuirea gestiunii Serviciului; 

h) oricărei înregistrări sau evidenţe a Autorizaţiilor şi înregistrări de proprietate necesare; sau (i) oricărei 
dezvăluiri făcute în scopul examinării şi certificării conturilor uneia dintre Părţi. 



(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), d), e), g) şi h) 
de mai sus, Partea care furnizează informaţiile se va asigura că destinatarul informaţiilor este supus aceloraşi 
obligaţii de confidenţialitate ca şi cele cuprinse în prezentul Contract. 

(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informaţii emise sau furnizate de sau în numele 
Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu 
acordul scris al Delegatarului. 

(6) La sau înainte de Data Încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidenţele computerizate 
aflate în posesia, detenţia sau sub controlul său, care conţin informaţii referitoare la Serviciu sunt transmise 
Delegatarului. 

 

 Articolul 34 – Proprietate intelectuală şi drepturi de autor 

(1) Desenele, planurile, specificaţiile, instrucţiunile, manualele şi alte documente create, produse sau comandate 
de către Delegat şi care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului şi drepturile de autor care sunt legate 
de acesta, precum şi toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului sunt şi vor rămâne proprietatea 
acestuia. Cu toate acestea, Delegatul se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a Delegatarului şi în măsura 
posibilului, să acorde Delegatarului drepturi de utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe 
baza unui acord scris în acest sens, precizând toate condiţiile tehnice, economice, juridice şi durata folosirii lor. 

(2) De asemenea, metodele şi know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt şi vor rămâne proprietatea exclusivă a 
Delegatului. Delegatarul se angajează expres să nu divulge acest know-how, în totalitate sau în parte, către terţi, 
oricine ar fi aceştia. 

 

 Articolul 35 – Taxe 

Toate obligaţiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi 
suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligaţie fiscală, Partea având 
obligaţia de a le achita în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. 

 

 Articolul 36 – Conflictul de interese 

(1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are sau poate 
avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot 
apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau 
emoţionale ori al altor legături sau interese commune Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese 
trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris. 

(2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care poate da 
naştere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea 
Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie. 

(3) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile 
prezentului Articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca 
fiind necesar. 

(4) Delegatul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca 
efect compromiterea independenţei sale sau a personalului său. În cazul în care Delegatul nu poate menţine 
această independenţă, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 
31 (“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru 
orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii. 



 Articolul 37 – Comunicări 

(1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, 
în limba română, la următoarele adrese şi în atenţia următoarelor persoane: 

a) Pentru delegat 

În atenţia: Responsabil derulare contract -  .................................... 

Tel.: ............................... 

E-mail: ................................. 

b) Pentru Delegatar 

În atenţia: ...............................   

Adresa: ..................................... 

Fax: ………………………… 

E-mail: ………………………… 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail sub condiţia confirmării de primire. 

(4) Dacă notificarea este transmisă prin poştă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire şi este considerată ca fiind primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal de destinaţie pe 
confirmarea de primire. 

(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va fi considerată primită în prima Zi Lucrătoare după 
data transmiterii. 

(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părţi dacă nu sunt 
confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus. 

 

 Articolul 38 – Renunţare 

(1) Nicio renunţare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunţare şi 
comunicată în scris celeilalte Parţi, conform regulilor de comunicare dintre Părţi stipulate la Articolul 45 
(“Comunicări”) din Contract, şi nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunţare la 
vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părţi. 

(2) Nici o renunţare făcută de o Parte la orice termen sau condiţie din prezentul Contract, o dată sau de mai 
multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunţare viitoare la acelaşi sau la alte termene sau condiţii 
din Contract. 

(3) Renunţarea unei Părţi de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligaţii de către cealaltă 
Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanţă ca renunţare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleaşi sau ale 
alte clauze contractuale ori ale aceleaşi sau ale alte obligaţii ce către aceeaşi Parte. Dacă oricare dintre Părţi 
încalcă o obligaţie contractuală, renunţarea din partea Părţii prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere 
executarea obligaţiei contractuale nu va fi interpretată ca o renunţare la dreptul însuşi. Neexercitarea sau 
exercitarea cu întârziere de către una dintre Părţi a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi 
interpretat ca o renunţare la dreptul respectiv. 

 

 Articolul 39 – Nulitatea contractului şi divizibilitatea prevederilor sale 



(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt 
declarate prin efectul legii sau de orice instanţă de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că 
inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forţă juridică şi efect juridic, dar 
nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validităţii şi aplicabilităţii oricăror alte 
prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide şi aplicabile în măsura permisă de 
Lege. 

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în 
conformitate cu Articolul51 („Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor”) din prezentul Contract.Părţile convin să 
depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract 
care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi 
afectate prin aceasta. 

 

 Articolul 40 – Menţinerea unor prevederi după data încetării 

Părţile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligaţiile Delegatului de 
menţinere a continuităţii Serviciului până la desemnarea unui nou operator, precum şi Articolul 42 (“Legea 
aplicabilă şi soluţionarea litigiilor”), Articolul 22 (“Răspunderea, penalităţi şi despăgubiri în sarcina Delegatului”), 
Articolul 25 (“Recuperarea debitelor”), Articolul 33 (“Confidenţialitate”), Articolul 35 (“Taxe”), Articolul 41 
(“Declaraţii şi garanţii”) vor rămâne în vigoare şi îşi vor produce efectele în legătură cu toate aspectele 
contractuale care pot apărea sau se pot menţine în continuare după Data Încetării Contractului pe perioada 
prestării serviciului. 

 

 Articolul 41 - Declaraţii şi garanţii 

(1) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de Lege și în plus faţă de orice alte declaraţii și 
garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul declară şi garantează Delegatarului că cele 
stipulate în prezentul Articol sunt declaraţii corecte şi complete la Data Semnării şi că vor fi corecte şi complete 
la Data Începerii Contractului, precum şi pe toată Durata Contractului şi vor rămâne astfel după Data Încetării: 

a) Delegatul este o societate legal constituită, conform Legii din România. 

b) Delegatul are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să ducă la îndeplinire 
prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către 
Delegat ulterior Datei Semnării. Prezentul Contract a fost legal autorizat conform tuturor procedurilor 
interne societare din cadrul Delegatului. Prezentul Contract este, iar celelalte documente şi acte ce vor fi 
furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării vor fi legal şi valabil semnate şi executate de către 
Delegat, constituind convenţii valide şi opozabile Delegatului, ce pot face obiectul executării integrale 
de către Delegat, conform termenilor acestora. 

c) Pe Durata Contractului actul constitutiv al Delegatul nu va fi modificat sau completat în vreun mod care 
ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în contradicţie cu actul constitutiv sau alt 
document statutar al Delegatului. 

d) Delegatul are capacitatea organizaţională şi financiară pentru a executa Contractul, pentru a gestiona 
Serviciul şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile sale contractuale şi va avea deplina autoritate pentru 
efectuarea plăţilor şi va plăti toate sumele datorate în baza prezentului Contract, conform prevederilor 
acestuia. 

e) PrezentulContract instituie obligaţii care pot face obiectul executării, acceptate în totalitate de către 
Delegat. 



f) Nu există nicio acţiune în justiţie, in arbitraj, nicio procedură sau proces sau investigaţie fie judiciară, fie 
extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva Delegatului, nici sentinţe judecătoreşti, hotărâri arbitrale 
nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect împiedicarea Delegatului de a executa 
obligaţiile sale asumate prin prezentul Contract sau care ar putea afecta executarea Contractului, 
conform obiectivelor stabilite de către Delegatar. 

g) Nu s-a produs şi nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o încălcare a obligaţiilor 
Delegatului şi care ar putea duce la încetarea prezentului Contract. 

h) Încheierea de către Delegat a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor rezultate din prezentul 
Contract de către Delegat nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligaţiilor sale 
din partea Delegatului conform: 

(i) vreunei Legi aplicabile Delegatului; 

(ii) actului constitutiv sau oricărui document statutar al Delegatului; 

(iii) vreunui contract sau alt document la care Delegatul este parte sau la care Delegatul este obligat 
sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanţii ale Delegatului. 

i) Toate garanţiile, declaraţiile, recunoaşterile Delegatului privind obligaţiile şi responsabilitatea lui în baza 
prezentului Contract au efect cumulativ şi niciuna nu va fi interpretată în mod separat de celelalte. 

(2) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de Lege și în plus faţă de orice alte declaraţii și 
garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatarul declară şi garantează Delegatului că cele 
stipulate în prezentul Articol sunt declaraţii corecte şi complete la Data Semnării şi că vor fi corecte şi complete 
la Data Începerii Contractului, precum şi pe toată Durata Contractului şi vor rămâne astfel după Data Încetării: 

a) Delegatarul are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să ducă la indeplinire 
prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către 
Delegatar ulterior Datei Semnării. 

b) Încheierea prezentului Contract a fost legal aprobată prin hotărâre a autorităţii deliberative a 
Delegatarului, nici o altă aprobare sau formalitate administrativă suplimentară nefiind necesară. 

c) Delegatarul are dreptul de a concesiona Delegatului Bunurile de Retur care sunt în proprietatea sa şi 
formează infrastructura Serviciului, precum şi să delege Delegatului gestiunea Serviciului pe baze de 
exclusivitate pentru întreaga Arie a Delegării. 

d) Încheierea de către Delegatar a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor rezultate din prezentul 
Contract de către Delegatar nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligaţiilor 
sale din partea Delegatarului conform: 

i. vreunei Legi aplicabile Delegatarului; 

ii. vreunui act administrativ sau decizii judecătoreşti aplicabile Delegatarului; 

iii. vreunui contract sau alt document la care Delegatarul / orice unitate administrative teritorială ce 
constituie Delegatarul este parte sau la care este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, 
venituri sau garanţii ale Delegatarului/ vreunei unităţi administrativ-teritoriale ce constituie 
Delegatarul. 

e) Obligaţiile asumate de către Delegatar prin Contract sunt obligaţii asumate în conformitate cu 
prevederile legale, valabile, având caracter obligatoriu în baza Legii. 

 

 Articolul 42 – Legea aplicabilă și soluţionarea litigiilor 

(1) Părţile convin că acest Contract va fi interpretat şi executat conform legilor din România.  



(2) În cazul unei dispute sau neînţelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părţile vor face 
toate eforturile necesare pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau 
o perioadă mai lungă dacă Părţile convin astfel) din momentul în care una dintre Părţi a comunicat în scris 
celeilalte Părţii existenţa unei dispute şi obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă, 
atunci oricare dintre Părţi poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluţie şi în urma acestei 
notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluţionare disputa în faţa 
instanţelor judecătoreşti competente din România. 

 

 

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte. 
 
 
 
 
 

 
 
                 DELEGATAR,                                                                        DELEGAT, 
 
            COMUNA BOZIORU                         

      
 

                         



ANEXA 3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A 
GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE COLECTARE SEPARATA ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR 

MUNICIPALE SI AL CELOR SIMILARE ÎN COMUNA BOZIORU – JUD. BUZAU -  
 

Nr. .............. / ................................. 
 
 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
PENTRU GESTIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 

SALUBRIZARE AL COMUNEI BOZIORU 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă 
Total an 

1 INDICATORI DE PERFORMANŢÃ GENERALI 
1.1 

 a) numãrul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numãrul de solicitãri; 
b) numãrul de contracte de la pct. a) încheiate în mai puţin de 10 zile calendaristice; 
c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de 
solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile 
d) numãrul de solicitãri de îmbunãtãţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, 
rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de 
activităţi 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
1.2. 

 a) numãrul de recipiente de colectare asigurate, pe tip dimensiuni, ca urmare a solicitãrilor, 
raportat la numãrul total de solicitãri; 
b) numãrul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul 
total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activităţi şi categorii de 
utilizatori; 
c) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. b) care s-au dovedit justificate; 
d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare; 
e) numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului raportat la numărul total de 
sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale; 
f) numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică raportat la numărul total 
de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale; 
g) penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice locale, raportate 
la valoarea prestaţiei, pe activităţi, 
h) cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de 
deşeuri colectată; 
i) cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală 
de deşeuri colectate; 
j) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total 
de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori, 
k) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. l) care s-au dovedit justificate; 
l) procentul de solicitări de la lit. j) care au fost rezolvate în mai puţin de 2 zile calendaristice; 
 

100% 
 

100% 
 
 

0% 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 
20% 

 
100% 

 
 

0% 



 
0% 

1.3. 
 a) numãrul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii 

de utilizatori; 
b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai puţin de 10 zile; 
c) procentul de reclamaţii de la lit. a) care s-au dovedit justificate; 
d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe 
categorii de utilizatori; 
e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantităţile de servicii prestate, pe activităţi şi 
categorii de utilizatori. 

   0 % 
 

0% 
0% 

100% 
 

100% 

1.4. 
 a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activităţi şi categorii 

de utilizatori; 
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile 
calendaristice; 
c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit neîntemeiat; 

0% 
 

0% 
 

0% 
2 INDICATORI DE PERFORMANŢÃ GARANTAŢI 
2. 
 a) numãrul de sesizãri scrise privind nerespectarea de cãtre operator a obligaţiilor din licenţã; 

b) numãrul de încãlcãri ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele 
organismelor abilitate; 

0% 
 

0% 
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Indicatori de performanţă cu penalitati 
 

 
 

Nr. 
Crt. Titlu Descriere indicator/unitate de măsurare Valoare indicator performanță Penalități 

1.1 

Colectarea 
separată a 
deşeurilor 
de hartie, 
metal,plastic 
si sticla din 
deseurile 
municipale 

Cantitatea de deșeuri 
reciclabile municipale 
colectate separat  în aria 
de delegare raportat la 
cantitatea totală generată 
de deșeuri reciclabile 
municipale (%)   
Indicatorul se referă la 
deșeurile de hârtie și 
carton, plastic, metal și 
sticlă din deșeurile 
municipale şi deșeurile 
similare și se aplică pe an 
calendaristic  
Cantitatea de deșeuri 
reciclabile municipale 
colectate separat în aria 
de delegare reprezintă 
cantitatea totală colectată 
separat în aria de delegare 
respectiv deșeuri din 
hârtie și carton; deșeuri de 
plastic și metal și deșeuri 
de sticlă, inclusiv 
impuritățile.  Cantitatea 
reprezintă cantitatea 
acceptată anual de către 
stația/stațiile de sortare, 
transfer sau reciclatorii 
finali 

 
 
 
 
 
50% pentru anul 2022 
 
 
 
 
 
60% pentru anul 2023 
 
70% începând cu anul 
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru ținta de 50 % care trebuie atinsă în anul 2022 se aplica anual următoarele penalități 

 49 % sau mai puțin deșeuri reciclabile colectate separat operatorul va plati contribuția 
pentru economia circulara 

  50% sau mai mult deșeuri reciclabile colectate separat: nu se aplică penalitate  
 

Pentru ținta de 60 % care trebuie atinsă pentru anul 2023 se aplică următoarele penalități 
pentru următoare procente de deșeuri reciclabile colectate separat:  

    
59%  sau mai puțin deșeuri reciclabile colectate separat operatorul va plati contribuția 

pentru economia circulara 
 
60% sau mai mult deșeuri reciclabile colectate separat nu se aplică penalitate 
 

Pentru ținta de 70 % care trebuie atinsă pentru anul 2024 se aplică următoarele penalități 
pentru următoare procente de deșeuri reciclabile colectate separat:   
   

 69% sau mai puțin deșeuri reciclabile colectate separat  operatorul va plati contribuția 
pentru economia circulara. 

 
   



                                                                                                                   Anexa nr.5 la HCL nr.12/25.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

&20321(1ĥ$� &20,6,(,�'(�/,&,7$ĥ,(�ûI EVALUAREA OFERTELOR 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

1XPHOH�üL�SUHQXPHOH )XQFĦLD în comisie 

1. 025ą5(6&8�$1'5(, 3UHüHGLQWH 
2. OPREA MIRELA Membru 
3. CHIRCU ORTENSIU Membru 
4.  BUDUIANU LILIANA Membru 
5.  BRATOSIN MIOARA Membru 
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       OPREA Mirela 
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