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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT (denumita in continuare ,,ADI ECONEAMT"
sau ,,Asociatia"), "), cu sediul in str. Alexandru eel Bun, nr. 27, etaj 4, camera 407, municipiul Piatra
Neam^ jude^ul NeamJ, tel. 0374 937 090, fax 0374 091 210, e-mail econeamt@gmail. com, Tnregi strata in
registrul asociatiilor §i fundatiilor de pe langa judecatoria Piatra Neamt cu nr. 5685/279/2008, CIF
24822890, cont RO58BREL0002000872190100 deschis la Libra Internet Bank, reprezentata prin Presedinte
/ Tmputernicit al Adunarii Generate, in numele si pe seama urmatoarelor unitati administrativ-teritoriale
membre: judetul Neamt si orasul Tirgu Neamt, comunele Baltatesti, Brusturi, Draganesti, Ghinddoani,
Grumazesti, Agapia, Cracaoani, Pdstrdveni, Petricani, Pipirig, Raucesti, Rdzboieni, Timisesti, Tupilati,
Tibucani, Urecheni si Vindtori Neamt, aceste unitati administrativ-teritoriale avand Impreuna calitatea de
delegatar (denumite in cele ce urmeaza ,,Delegatarul"), pe de o parte,
si
Asocierea constituita in baza Acordului de asociere nr. 1693 din 06.07.2016, completat cu Actul
Aditional nr. 1, si formata din S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider asociere) cu sediul in municipiul
Roman, str. Bogdan Dragos nr. 119, judetul Neamt, tel: 0233 740 487, fax: 0233 740 487, e-mail:
rossal.roman@yahoo.com, Tnmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt cu
nr. J27/328/10.03.2003 din 10.03.2003, CUI 15276951, cont RO59BRDE280SV05128392800, deschis la
BRD-GSG Sucursala Roman reprezentata prin ..., avand functia de ... si S.C. DIASIL SERVICE S.R.L.
Suceava (asociat) cu sediul in municipiul Suceava, str. Septilici, nr. 17, jud. Suceava, tel: 0230 525 154,
fax: 0230 525 154, e-mail: diasil2003@yahoo.com, Tnmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Suceava cu nr. J33/1723/16.11.1994 din 16.11.1994, CUI 6419432, cont
RO75BRDE340SV03145283400 deschis la BRD-GSG Sucursala Suceava, reprezentata prin ..., avand
functia de . . . , pe de alta parte, avand Tmpreuna calitatea de delegat (denumita In cele ce urmeaza
,,Delegatul"),

denumite In continuare Impreuna ,,Partile" si separat ,,Partea",
AVAND IN VEDERE CA:
1.

Judetul Neamt este beneficiarul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deseurilor In Judetul
Neamt" ("Proiectul SMID") finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu ("POS Mediu").

2.

In scopul realizarii Proiectului, Judetul Neamt si celelalte unitati administrativ-teritoriale din judetul
Neamt s-au asociat si au constituit Impreuna Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ("ADI
ECONEAMT" sau ,,Asociatia"). in cadrul Proiectului SMID, unitatile administrativ-teritoriale care
formeaza Delegatarul constituie zona 3, astfel cum a fost realizata zonarea judetului Neamt In scopul
implementarii sistemului de management integrat al deseurilor.
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3.

Unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI ECONEAMT, inclusiv judetul Neamt, ("UAT
membre") au acordat Asociatiei, prin statutul ei, un mandat in ceea ce priveste gestiunea unitara a
serviciilor de salubrizare a localitatilor din judetul Neamt.

4.

Conform Statutului ADI ECONEAMT, UAT membre au mandatat ADI ECONEAMT sa delege
gestiunea serviciului de salubrizare, in numele si pe seama lor, unui operator selectionat printr-o
procedura de licitatie publica.

5.

ADI ECONEAMT a organizat procedura de licitatie publica in vederea atribuirii prezentului contract
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Aceasta procedura a fost organizata conform
prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicata ("Legea nr.
51/2006"), a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare (,,Legea nr. 101/2006") si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ("OUG nr.
34/2006").

6.

Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider asociere) - S.C. DIASIL SERVICE S.R.L.
Suceava (asociat), denumita mai sus Delegatul a fost desemnata castigatoarea procedurii organizate
pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, conform RAPORTULUI PROCEDURII NR.
472/19.08.2016 si Hotararii definitive a Curtii de Apel Bacau nr. 1522/2016 din 05.12.2016 [actul
prin care a fost desemnata cdstigdtoare a licitatiei].

Au convenit sa Tncheie prezentul Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare,
conform termenilor si conditiilor prevazute mai jos:

CAPITOLUL I. DEFINITII SI INTERPRETARE

Art. 1. DEFINITII SI INTERPRETARE
(1) in scopul executarii Contractului, cuvintele, termenii si expresiile scrise cu majuscula vor avea, cu
exceptia situatiei in care contextul reclama altfel, semnificatiile stabilite in aceasta Clauza:
"An Contractual" inseamnd o perioadd de timp incepdnd la Data Intrdrii in Vigoare si termindndu-se
la aceeasi data a anilor urmdtori, pdnd la data incetdrii duratei prezentului Contract.
,,Aria Delegarii" inseamnd raza teritoriald a unitatilor administrative cuprinse in Zona3, din judetul
Neamt, care constituie impreund Delegatarul.
,,Asociatia" sau ,,ADIECONEAMT" inseamnd Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT,
inregistratd la judecdtoria Piatra Neamt sub nr 5685/279/2008. Asociatia exercitd drepturile si
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obligatiile prin aparatul tehnic in conformitate cu Actele constitutive, Statut si Acordde Parteneriat ale
acesteia;
,,Autoritate Competenta" inseamna orice instantd judecdtoreascd competenta si orice autoritate locald,
nationald sau organizatie international, inspectorat, ministru, minister, persoand oficiald sau
functionar public din cadrul Guvernului Romdniei, institutie publicd, inclusiv, dar nelimitdndu-se la,
Autoritatea de Reglementare;
,,Autoritatea de Reglementare" inseamna Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospoddrie Comunald (ANRSC) sau orice altd institutie similar a care poate fi autorizatd si
imputernicitd conform prevederilor legale in vigoare la un moment dat sd monitorizeze si sd
reglementeze regimul tarifelor si/sau al Serviciului;
,,Autorizatii" reprezintd toate autorizatiile, licentele, permisele, certificdrile, acordurile de
reglementare, aprobdrile, etc. emise de Autoritatea de Reglementare sau altd Autoritate Competenta, in
scopulprestdrii Serviciului.
"Avertisment" inseamna documentul emis de Delegatar si transmis Delegatului, in cazul identificdrii
unor deficiente in prestarea Serviciului;
"Bune Practici Comerciale" reprezintd toate actiunile, faptele, metodele si practicile relevante
aplicabile in general in vederea gestiondrii deseurilor care, la un anumit moment dat, in termeni
rezonabili si in conditiile legii, pot asigura rezultatul dorit prin implementarea Serviciilor. Pentru
scopul Serviciilor descrise in Contract, bunele Practici Comerciale includ:
(A) disponibilitatea unor echipamente, utilaje, materiale si resurse adecvate, inclusiv a utilitdtilor
necesare astfel incdt aceste echipamente, utilaje, materiale si resurse sd junctioneze atdt la capacitate
maxima in conditii normale de operare, cat si in conditii anormale de operare ce pot fi prevdzute in
limite rezonabile;
(B) Suficient personal de exploatare cu experientd si instruire adecvate in operarea corectd si eficientd
a echipamentelor, utilajelor, materialelor si resurselor, tindnd cont de specificatiile si normele de
fabricate; totodatd, acest personal trebuie sd fie capabil sd lucreze si in conditii neobisnuite ce pot fi
prevdzute in limite rezonabile;
(C) Operatiunile de intretinere si reparatii preventive ori de rutind si nu numai sunt executate intr-un
mod care asigura exploatarea si operarea in sigurantd si pe termen lung tindnd cont de recomanddrile
fabricantului; de asemenea, operatiunile de intretinere si reparatiile preventive ori de rutind vor fi
executate de un personal instruit si cu experientd care are la dispozitie know-how-ul, tehnica, uneltele
si echipamentele adecvate.
(D) Verificdri si controale inopinate si adecvate pentru a asigura functionarea si operarea
echipamentelor si utilajelor folosite in Servicii conform parametrilor optimi, atdt in conditii normale,
cat si in conditii neobisnuite (ce pot fi prevdzute in limite rezonabile); si
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(E) Echipamentele si utilajele folosite in Servicii sunt operate in conditii depline de sigurantd pentru
personalul manevrant, alp muncitori, populatie, mediu, precum si pentru instalatiile si echipamentele
aferente;
"Bunuriproprii" reprezintd acele bunuri care apartin Delegatului si care rdmdn inproprietatea sa la
incetarea Contractului;
"Bunuri de retur" reprezintd acele bunuri care, la incetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit,
in bund stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii Delegatarului;
"Bunuri de preluare" inseamnd acele bunuri care la incetarea Contractului pot reveni Delegatarului,
in mdsura in care acesta din urmd isi manifesta intentia de a prelua bunurile respective in schimbul
pldtii unei compensatii, in conditiile legii;
"Contract" reprezintd prezentul Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de
salubrizare, impreund cu toate anexele sale, asa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un
moment datprin acordul Pdrtilor;
"Data Intrarii in Vigoure" inseamnd Data Semndrii Contractului, mai jos definitd, data la care
Contractul va intra in vigoare.
"Data de incepere a Contractului" sau Data de incepere a Serviciului inseamnd data, stabilita prin
contract de la care incepe efectiv Serviciul.
"Data de incetare" inseamnd data la care Contractul isi inceteazd efectele intre Parti;
"Data Semndrii Contractului" inseamnd data semndrii Contractului de cdtre reprezentantii
Delegatului si ai Delegatarului sau de cdtre ultimul dintre acestia in cazul in care Contractul nu este
semnat in aceeasi zi de ambele Parti.
"Dauna" inseamnd orice prejudiciu, direct sau indirect, constdnd in pierderea efectivd suferitd de
creditorul obligatiei neindeplinite de cealaltd Parte si beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea
prejudiciului tindndu-se cont si de cheltuielile pe care Partea prejudiciatd le-a realizat pentru limitarea
sau evitarea prejudiciului si orice alte costuri si cheltuieli de orice naturd si tip, angajate in vederea
restabilirii situatiei care ar fi trebuit sd existe in lipsa respectivului prejudiciu;
"Delegatar" inseamnd unitdtile administrativ teritoriale cuprinse in Zona 3, impreund cu judetul
Neamt, care au atribuit prezentul Contract prin intermediul ADI ECONEAMT;
"Delegat" inseamnd Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider asociere) - S.C. DIASIL
SERVICE S.R.L. Suceava (asociat),
,,Depozit" inseamnd depozitul judetean de deseuri nepericuloase Girov.
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"Deseuri" - inseamna orice substantd sau obiect pe care detindtorul le arunca sau are intentia sau
obligatia sd le arunce
"Deseuri municipale" inseamna deseurile menajere si deseuri similare, inclusiv fractiile colectate
separat.
"Documentatia de Atribuire" inseamna documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de
obiectul contractului de delegare si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini al
licitatiei;
"Durata Contractului" va avea intelesul prevdzut la Art. 3 dinprezentul Contract;
„ Garantia de Buna Executie " reprezintd garantia de bund executie constituitd legal de Delegat, prin
scrisoare de garantie bancard emisd de o bancd comerciald romdnd sau strdind avdnd o sucursald
deschisd in Romania sau de o societate de asigurdri, executabild la prima cerere a Delegatarului,
cuprinzdnd angajamentul irevocabil si neconditionat al emitentului de a pldti orice sumd de bani
solicitatd de Delegatar, dar in limita Valorii Garantiei de Bund Executie, pentru a garanta:
a) plata oricdror penalitdti care sepot inregistra in favoarea Delegatarului,
b) plata Redeventei,
c) plata oricdror sume cdtre Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a
neindeplinirii de cdtre Delegat a obligatiilor asumate prin prezentul Contract.
„ Informatii Confidentiale" inseamna: (i) toate evidentele, rapoartele, conturile si alte documente si
informatii transmise saupuse la dispozitie (si marcate drept confidentiale) de o Parte celeilalte (sau, in
intelesul prezentului Contract, de sau cdtre ADI ECONEAMT) in legdturd cu obiectul prezentului
Contract (transmise in orice mod si indiferent de suportul electronic pe care sunt stocate), inclusiv
toate datele cu caracter personal in sensul Legii privind protectia datelor cu caracter personal; si (i)
informatiile sensibile dinpunct de vedere comer cial care reprezintd acele informatii a car or dezvdluire
orprejudicia sau orputea prejudicia inter esele comer dale ale oricdrei persoane, secretele comer dale,
drepturile de proprietate intelectuald si elementele de know-how ale oricdrei Parti si care sunt
exceptate de la liberul acces la informatii conform Legii;
"Indicatori de Performanta" reprezintd cerintele si standardele in legdturd cu Serviciul care trebuie sd
fie satisfdcute de cdtre Delegat, in conformitate cu Regulamentul serviciului public de salubrizare a
localitdtilor din Judetul Neamt (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);
,,Lege" inseamna orice norme de drept aplicabile in Romania incluzdnd, dar fdrd a se limita la
acestea: tratate, legi, ordonante, hotdrdri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii,
decrete, directive, principii generale de drept si hotdrdri judecdtoresti obligatorii erga omnes, precum
si reglementdrile obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum si orice cerintd sau
recomandare a Autoritdti de Reglementare, a unei Autoritdti Competente din Romania sau a Uniunii
Europene, sau interpretare sau aplicare a oricdreia dintre cele de mai sus de cdtre o Autoritate
9
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Competentd din Romania sau a Uniunii Europene. In sensulprezentei definitii „ hotardrile judecatoresti
obligatorii erga omnes" reprezintd (i) hotardrile judecatoresti definitive pronuntate in materia
contenciosului administrativ prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter
normativ, (ii) deciziile Curtii Constitutional prin care se constata neconstitutionalitatea unui act
normativ, (Hi) recursurile in interesul legii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra
problemelor de drept care aufost solutionate diferit de instantele de judecata precum si (iv) hotardrile
judecatoresti pronuntate in actiunile colective introduse de cdtre o categorie anume de cetdteni si care
beneficiazd de efectele acesteia.

"Modificare Legislativd" inseamnd orice intrare in vigoare, modificare, completare,
suspendare, abrogare (totald sau partiald) a oricdrui act normativ sau orice alt eveniment cu
efect similar, intervenit dupd Data Intrdrii in Vigoare, inclusiv darfdrd a se limita la:
a) intrarea in vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea oricdror
conventii international, regulamente, directive, decizii sau altor acte cu fortd obligatorie
emise de institutiile Uniunii Europene cu conditia ca acestea sd fie direct aplicabile in
Romania sau transpuse in legislatia romdnd;
b) intrarea in vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea in Romania de
noi legi si/sau ordonante de urgentd, ordonante si/sau hotdrdri ale Guvernului, ordine ale
ministrilor, regulamente sau alte acte normative;
c) orice schimbdri in interpretarea si/sau aplicarea oricdror astfel de acte mentionate la
literele (a) si/sau (b) de mai sus, in baza unor hotdrdri judecatoresti sau ale altor organe cu
atributii jurisdictionale avdnd efect definitiv si general obligatoriu in Romania.
"Notiftcare depenalizare" este documentul de penalizare emis de Delegatar si transmis Delegatului,
altul decdt Avertismentul, in cazul identificdrii unor deficiente grave in prestarea Serviciului sau in
cazul acumuldrii unui anumit numdr de avertismente, conform clauzelor contractuale;
"Oferta"inseamnd oferta depusd de Delegat in cadrul procedurii de atribuire a prezentului
Contract; oferta cuprinde propunerea financiard si propunerea tehnicd;
"Perioada de Mobilizare" inseamndperioada cuprinsd intre Data Semnarii si Data de Incepere
,,Proces verbal depredare-primire" reprezintd actul juridic semnat de Partipentrupredarea/preluarea
echipamentelor, vehiculelor, utilajelor si dotdri, concesionate conform prezentului Contract;.
,,Redeventa" inseamnd suma de bani pldtibild de Delegat cdtre Delegatar, conform prevederilor Art.
14 (,,Redeventa") dinprezentul Contract.
"Serviciul" inseamnd urmdtoarele activitdti componente ale serviciului de salubrizare al
Delegatarului:
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a) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale provenite de la utilizatori
casnici si al deseurilor similar e provenind din activitati comer dale din industrie si institutii, inclusiv
fractii colectate separat, fdrd a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si
electronice, baterii si acumulatori;
b) Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si
reabilitare interioard si/sau exterioard a acestora;
c) Operarea/administrarea statiei de transfer Tdrgu Neamt pentru deseurile municipale si deseurile
similare;
d) Sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statia de sortare Tdrgu Neamt;
e) Organizarea prelucrdrii, neutralizdrii si valorificdrii materiale si energetice a deseurilor; "Tarif"
inseamnd contravaloarea prestdrii Serviciului care face obiectul prezentului Contract, conform Art. 13
(„ Tariful") dinprezentul Contract.
"Taxe" reprezintd orice taxd, cost, platd, obligatie, impozit, contribute financiard sau orice taxd
perceputd sau impusd conform legii de cdtre orice Autoritate Competentd, inclusiv taxa pe valoare
addugatd (TVA), precum si orice alte dobdnzi, penalitdti sau majordri ale acestora.
"TVA" reprezintd taxape valoare addugatd;
"Utilizator" -persoana fizicd sau juridicd, beneficiar final al Serviciului cu care Delegatul incheie un
Contract de furnizare a Serviciului, dupd caz;
„ UAT" - inseamnd Unitate Administrativ Teritoriald;
,,Zi Lucratoare" reprezintd orice zi in afar a (i) zilelor de sdmbdtd si duminicd; (ii) oricdrei zile de
sdrbdtori legale in Romania sau oricdrei zile in care bdncile sunt inchise pentru tranzactii, in
conformitate cu legile in vigoare.
,,Zi" inseamnd zi calendaristicd, atunci cdndnu se face referire in modexpres la ,,zi lucratoare ".
"Zona 3" - inseamnd urmdtoarele localitdti din Judetul Neamt: orasul Tirgu Neamt si comunele
Bdltdtesti, Brusturi, Drdgdnesti, Ghinddoani, Grumdzesti, Agapia, Crdcdoani, Pdstrdveni, Petricani,
Pipirig, Rducesti, Rdzboieni, Timisesti, Tupilati, Tibucani, Urecheni si Vdndtori Neamt.
(2) In cuprinsul prezentului Contract si/sau in Anexele sale, termenii folositi cu majuscule Tsi vor pastra,
indiferent de locul in care sunt folositi in cuprinsul acestora, Tntelesul dat in definitia aferenta. Formele
cuvintelor la singular subinteleg formele de plural si invers.
(3) Impartirea pe capitole si articole, precum si titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a usura
sistematizarea si nu va afecta interpretarea prezentului Contract si nu va servi interpretarii intentiilor
Partilor.
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(4) Orice referire la articole sau numere de articole va Tnsemna, daca 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 dupa cum
este revizuit, modificat sau completat si in vigoare la anumite intervale de timp si va include referiri la orice
document care Tl revizuieste, modifica sau completeaza sau intra in vigoare, este Tncheiat tinand cont de sau
in conformitate cu prevederile acestuia.
(6) Referirile la "Parti" desemneaza partile prezentului Contract, iar referirile la "Parte" desemneaza una
dintre partile prezentului Contract.
(7) Termenii utilizati si nedefiniti in prezentul Contract si care sunt definiti de actele normative aplicabile
vor avea Tntelesul prevazut in definitia corespunzatoare din Lege.

CAPITOLUL II. DOCUMENTELE, DURATA SI OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. CONTRACTUL SI DOCUMENTELE CONTRACTUALE
(1) Prezentul Contract reprezinta Tntreaga Tntelegere contractuala a partilor cu privire la obiectul acestuia.
(2) Se considera ca documentele care alcatuiesc Contractul se explica reciproc si se interpreteaza Tmpreuna.
In eventualitatea oricaror neconcordante Tntre cuvinte, termeni, firaze sau abrevieri scrise cu majuscula si
definite in cadrul unei anexe, Tntelesul stabilit de Art. 1 (,,Definitii si interpreted") al Contractului va prevala
asupra Tntelesului din anexa, daca contextul acestui Contract permite.
(3) Prezentul Contract are urmatoarele anexe:
a) Regulamentul Serviciului public de salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt (Anexa nr. 1);
b) Caietul de Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii unora dintre activitatile componente
ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltarea Intercomunitara "ECONEAMT" din zona 3, Judetul Neamt (Anexa nr. 2);
c) Fisa de date a achizitiei, inclusiv clarificarile autoritatii contractante facute Tnaintea deschiderii
ofertelor (Anexa nr. 3);
d) Oferta tehnica si financiara a Delegatului, inclusiv clarificarile date de acesta, dupa deschiderea
ofertelor (Anexa nr. 4);
e) Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului (Bunuri
de retur - Anexa nr. 5);
f) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute in Anexa nr. 5 (Anexa nr. 6);
g) Lista indicativa a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 7);
h) Programul de investitii (Anexa nr. 8);
i) Asigurari (Anexa nr. 9);
j) Garantia de Buna Execute (Anexa nr. 10);
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Indicatorii de performanta (Anexa nr.l 1)
(4) Doar daca nu se specifica altfel in prezentul Contract, in cazul oricarui conflict sau neconcordanta Tntre
corpul principal al Contractului si orice anexa, clauza din cuprinsul Contractului va prevala.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE SI DATA DE INCEPERE
(1) Durata prezentului Contract este de 96 de luni de la Data de incepere a Contractului.
(2) Data de incepere este ulterioara Datei Intrarii in Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Art. 1
(,,Definitii si interpretare") din prezentul Contract.
(3) Partile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului in conditiile prevazute de Legea aplicabila la
data prelungirii. Prelungirea va fi convenita prin act aditional la Contract nu mai tarziu de 12 (doisprezece)
luni Tnainte de data expirarii Contractului.
(4) Intre Data Semnarii si Data de Incepere, se Tntinde Perioada de Mobilizare.
(5) in Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lunga de 90 de zile de la Data Semnarii (daca Partile nu
convin prelungirea acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirma:
a) constituirea Garantiei de Buna Executie prevazuta la Art. 11 (,,Garantia de Buna Executie") din
prezentul Contract;
b) Tncheierea tuturor politelor de asigurare solicitate la Art. 12 al prezentului Contract;
c) licenta eliberata de Autoritatea de Reglementare prin care se acorda permisiunea prestarii Serviciului
in Aria Delegarii; in conditiile in care Delegatul a depus, ca urmare a semnarii prezentului Contract,
o documentatie in vederea cresterii nivelului licentei termenul de prezentare a Licentei, se decaleaza
pana la obtinerea acesteia, dar nu mai mult de 180 de zile de la Data semnarii Contractului;
d) obtinerea celorlalte Autorizatii necesare conform legii pentru Tnceperea prestarii Serviciului;
e) faptul ca are la dispozitie, pe Aria Delegarii, toate utilajele si echipamentele pentru care s-a angajat la
Data de incepere a Contractului prin Oferta
(6) Doar dupa prezentarea de catre Delegat a tuturor documentelor mentionate la aliniatele a), b) si d),
Partile pot Tncheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate de catre Delegatar in
vederea prestarii Serviciului.
(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Partile:
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a) Tsi vor asuma toate obligatiile necesare si vor depune toate diligentele pentru ca prestarea Serviciului
sa poata Tncepe, conform celor prevazute in Caietul de sarcini parte din Documentatia de Atribuire
(Anexa nr. 3 la prezentul Contract) si
b) vor furniza una alteia toate informatiile si datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui
Contract, ale Caietului de Sarcini si ale anexelor acestora, dupa caz.
(8) Daca nu sunt Tndeplinite toate conditiile prevazute la alin. 5 din prezentul articol, Contractul Tnceteaza de
drept la data la care expira termenul prevazut la alin. 5 sau astfel cum a fost prelungit de Parti, fara a fi
necesare alte formalitati. Delegatarul/ADI poate notifica Delegatului Tncetarea de drept a Contractului.
Art. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul prezentului Contract este delegarea, prin concesiune, a gestiunii activitatilor componente ale
Serviciului de salubrizare a localitatilor, astfel cum a fost definit acesta la art. 1 de mai sus, respectiv:
a) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale provenind de la utilizatorii casnici
si al deseurilor similare provenind 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;
b) Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenaj are si
reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;
c) Operarea/administrarea statiei de transfer Targu Neamt pentru deseurile municipale si deseurile
similare;
d) Sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statia de sortare Targu Neamt;
e) Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;
(2) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp mentionata la art. 3
alin. (1) de mai sus, dreptul si obligatia de a furniza Serviciul in Aria Delegarii, inclusiv dreptul si obligatia
de a administra si de a exploata, in schimbul unei redevente, Bunurile de Retur prevazute in Anexa nr. 5 la
prezentul Contract.
(3) Obiectivele Delegatarului sunt:
a) Tmbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei;
b) sustinerea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;
c) promovarea calitatii si eficientei Serviciului;
d) dezvoltarea durabila a Serviciului;
14
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e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta;
f) protectia si conservarea mediului Tnconjurator si a sanatatii populatiei;
g) respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubrizarea localitatilor.

CAPITOLUL III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 5. DREPTURILE DELEGATARULUI
(1) Delegatarul are urmatoare drepturi, pe care le va exercita Tnsa in corelare cu regulamentele, politicile
tarifare si programele si strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul ADI ECONEAMT pentru Aria
Delegarii.
a) sa stabileasca programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare
aferente Serviciului;
b) sa coordoneze proiectarea si executia lucrarilor tehnico-edilitare, a investitiilor, in scopul realizarii
acestora Tntr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a
localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
c) sa realizeze investitii in infrastructura tehnico-edilitare aferenta Serviciului si in acest scop sa finanteze
lucrarile necesare, precum si sa contracteze si sa garanteze, conform prevederilor legale aplicabile,
Tmprumuturile in vederea finantarii programelor de investitii;
d) sa inspecteze Bunurile de Retur si sa verifice gradul de realizare a investitiilor prevazute de Contract in
sarcina Delegatului;
e) sa Tncaseze redeventa de la Delegat, conform prevederilor prezentului Contract;
f) sa monitorizeze Tndeplinirea obligatiilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se va realiza
prin intermediul ADI ECONEAMT in baza mandatului primit prin statutul sau;
g) sa aplice penalitati in caz de executare cu Tntarziere sau neexecutare a obligatiilor contractuale de catre
Delegat;
h) sa-si exprime intentia de a dobandi Bunurile de Preluare si sa solicite Delegatului sa semneze contractul
de vanzare-cumparare a acestor bunuri, la Tncetarea prezentului Contract;
i) sa modifice unilateral partea reglementara a Contractului (respectiv Regulamentul serviciului public de
salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt si Caietul de Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a
gestiunii unora dintre activitatile componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara "ECONEAMT" din zona 3, Judetul
Neamt, anexe la Contract) pentru motive ce tin de interesul national sau local si/sau in caz de Modificare
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Legislative, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensate in caz de afectare a echilibrului
contractual ca urmare a acestor modificari;
j) sa aprobe structura si ajustarea/modificarea tarifelor, la propunerea Delegatului, conform prevederilor
legale in vigoare;
k) sa rezilieze Contractul daca Delegatul nu Tsi respecta obligatiile asumate prin Contract;
1) sa sanctioneze Delegatul in cazul savarsirii contraventiilor prevazute de Regulamentul serviciului public
de salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt din Anexa nr. 1 la prezentul Contract si de celelalte acte
normative aplicabile Serviciului;
m) alte drepturi prevazute de prezentul Contract sau de Lege.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) literele a, d, f, g, j, de mai sus urmeaza a fi exercitate in numele si pe
seama Delegatarului, de catre ADI ECONEAMT in baza mandatului primit prin statutul sau. Delegatarul
pastreaza dreptul de a fi informat si de a propune masuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa si
bunurile ce le apartin, prin intermediul si in cadrul ADI ECONEAMT. in relatia cu Delegatul, Asociatia
constituie interfata Tntre Delegat si Delegatar.

Art. 6. DREPTURILE DELEGATULUI
Delegatul are urmatoarele drepturi:
a) sa Tncaseze contravaloarea Serviciului, corespunzator tarifului aprobat de Delegatar, determinat in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu metodologia aprobata de ANRSC;
b) sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie,
comunicate de Institutul National de Statistica;
c) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului
contractual;
d) sa beneficieze de exclusivitatea prestarii Serviciului in Aria Delegarii, acordata in baza prezentului
Contract de Delegare. Nici o alta entitate (societate comerciala, consortiu, serviciu public) nu va
putea presta activitatile care fac obiectul prezentului contract, in Aria Delegarii;
e) sa aplice la facturare tarifele aprobate de Delegatar si Tnscrise in Contractele de Prestari servicii cu
Beneficiarii ;
f) sa limiteze prestarea Serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca
sumele datorate nu au fost achitate in termenele prevazute de contractele Tncheiate cu Utilizatorii.
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g) sa Tncheie contracte cu terti pentru Tntretinerea si reparatiile instalatiilor, utilajelor, echipamentelor
utilizate pentru prestarea Serviciului;
h) sa soli cite recuperarea debitelor in instanta.

Art. 7. OBLIGATIILE DELEGATARULUI
Delegatarul are urmatoarele obligatii, pe care le va exercita Tnsa in corelare cu regulamentele, politicile
tarifare si programele si strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul ADI ECONEAMT pentru Aria Delegarii
si, dupa caz, prin intermediul ADI ECONEAMT, conform mandatului acordat acesteia prin statutul sau:
a) sa actualizeze si sa aprobe modificarile la Regulamentul serviciului public de salubrizare a localitatilor
din Judetul Neamt, cuprins in Anexa nr. 1 la prezentul Contract, in baza regulamentelor cadru, conform
legilor in vigoare, obligatie care se va exercita prin intermediul ADI ECONEAMT;
b) sa aprobe (inclusiv ajustarile si modificarile) tarifele propuse de Delegat conform prevederilor legale in
vigoare, obligatie care se va exercita prin intermediul ADI ECONEAMT;
c) sa verifice periodic, prin intermediul ADI ECONEAMT:
1.
2.
3.
4.

calitatea Serviciului prestat;
Tndeplinirea Indicatorilor de Performanta;
mentinerea echilibrului contractual;
asigurarea unor relatii echidistante si echilibrate Tntre Delegat si Utilizatori;

d) sa predea catre Delegat, in perioada de mobilizare toate bunurile, instalatiile, echipamentele si facilitatile
aferente Tntregii activitati delegate, precum si pe masura ce apar noi astfel de bunuri fata de cele care au
fost predate in perioada de mobilizare, Tmpreuna cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza
unui proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 6), acestea fiind Bunuri
de Retur din categoria prevazuta la Art. 17.1.1. lit. a) din prezentul Contract;
e) sa faciliteze obtinerea de catre Delegat a Autorizatiilor pentru lucrari si investitii aferente Serviciului pe
terenurile publice si private, conform prevederilor legale in vigoare;
f) sa nu-1 tulbure pe Delegat in exercitiul drepturilor sale ce rezulta din prezentul Contract;
g) sa medieze, eventualele divergente, sesizari, plangeri etc. care apar Tntre Delegat si utilizatorii
Serviciului;
h) sa sprijine Delegatul in campaniile organizate privind informarea si constientizarea Utilizatorilor privind
colectarea selectiva a deseurilor;
i) sa asigure un mediu de afaceri concurential si transparent;
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j) sa respecte angajamentele asumate fata de Delegat prin prezentul Contract;
k)

sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare privind
activitatea Delegatului, altele decat cele de interes public.

Art. 8. OBLIGATIILE DELEGATULUI
Delegatul are urmatoarele obligatii generale:
a) sa asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale si cu respectarea Regulamentului si
Caietului de sarcini ale Serviciului anexate la Contract, a prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice
in vigoare, Tntr-o maniera eficienta, in conformitate cu Legea si Bunele Practici Comerciale;
b) sa presteze Serviciul pentru toti Utilizatorii din Aria Delegarii, cu asigurarea colectarii Tntregii cantitati
de deseuri generate si sa lase in stare de curatenie spatiul destinat recipientelor de precolectare si
domeniul public; Serviciul va fi prestat in baza Contractelor individuate conforme cu contractul-cadru
de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 112/2007 la Data
Semnarii prezentului Contract sau orice alt contract-cadru care va fi adoptat in acest sens de Autoritatea
de Reglemantare pentru modificarea contractului-cadru actual , pe care Delegatul este obligat sa le
Tncheie cu Utilizatorii; completarile contractuale trebuie sa fie avizate in prealabil de ADI ECONEAMT.
c) sa colecteze doar Deseurile generate in Aria Delegarii;
d) sa transporte deseurile reciclabile colectate la statia de sortare situata in orasul Tirgu Neamt,
e) sa transporte deseurile biodegradabile colectate din zona urbana (orasul TTrgu Neamt) la statia de
compostare de la TTrgu Neamt;
f) sa transporte, in vederea depozitarii deseurile reziduale provenite de la statia de sortare de la TTrgu
Neamt numai la depozitul judetean din comuna Girov si sa transporte deseurile reziduale colectate, care
nu pot fi sortate sau valorificate, la statia de transfer de la TTrgu Neamt si apoi la depozitul judetean de la
Girov.
g) sa accepte modificarea Programului de executie a Serviciului si a cerintelor tehnice, asa cum sunt acestea
detaliate In Caietul de Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii unora dintre activitatile
componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltarea Intercomunitara "ECONEAMT" din zona 3, Judetul Neamt ori de cate ori va fi necesar din
cauza modificarii regulamentelor locale privind gestionarea deseurilor, In cazul In care respectivele
modificari sunt facute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari nationale.
h) sa plateasca despagubiri pentru Intreruperea nejustificata a prestarii Serviciului;
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i) sa depuna toate diligentele necesare pentru conservarea integritatii bunurilor, instalatiilor,
echipamentelor si dotarilor ce i-au fost concesionate pe toata durata Contractului, si sa asigure
exploatarea, Tntretinerea si reparatia acestora cu personal autorizat, in functie de complexitatea bunului
respectiv si specificul postului/locului de munca;
j) sa nu Tnstraineze sau Tnchirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va Tnlocui si nu va dispune in niciun
fel de aceste bunuri fara consimtamantul prealabil, in scris, al Delegatarului;
k) sa transmita Delegatamlui modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situatia
patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru Tnregistrarea in
contabilitatea acestuia.
1) sa predea Delegatarului, la Tncetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform
conditiilor stipulate la Art. 17.1., in stare tehnica corespunzatoare duratei lor normale de functionare,
precum si toata documentatia tehnica aferenta, inclusiv cartile constructiilor, cartile tehnice etc., pe baza
de proces verbal de predare-primire;
m) sa Tncheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in desfasurarea
activitatilor componente ale Serviciului;
n) sa detina toate Autorizatiile necesare prestarii Serviciului, prevazute de legislatia in vigoare, sa obtina si
sa mentina valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizatii;
o) sa prezinte in fiecare an Delegatarului dovezi:
1. de plata a impozitelor, tax el or si contributiilor, precum si a primelor de asigurari,
2. de Tnmatriculare a vehiculelor,
3. de control tehnic al vehiculelor si de Tncadrare in normele de control al emisiilor,
4. de detinere a tuturor Autorizatiilor valabile.
p) sa respecte Indicatorii de Performanta prevazuti in Regulamentul serviciului public de salubrizare a
localitatilor din Judetul Neamt anexat prezentului Contract si sa Tmbunatateasca in mod continuu
calitatea Serviciului prestat;
q) sa vanda Deseurile Reciclabile, rezultate din sortare sau alte activitati de tratare, la eel mai bun pret;
toate aceste contracte privind vanzarea Deseurilor Reciclabile trebuie Tncheiate cu avizul conform
prealabil al Delegatarului/ADI ECONEAMT;
r) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor specifice de
operare;
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s) sa Tnregistreze toate reclamatiile si sesizarile, care Ti sunt adresate, Tntr-un registru si sa ia masurile de
rezolvare ce se impun. in registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societatii care a
reclamat, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de ordine al
reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise Delegatul are obligatia sa raspunda in
termen de maximum 30 de zile de la Tnregistrarea acestora;
t) sa furnizeze Autoritatilor Competente si ADI ECONEAMT, toate informatiile solicitate si sa asigure
accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza Serviciul, in conditiile legii;
u) sa tina evidenta gestiunii Deseurilor conform Caietului de sarcini si sa o raporteze periodic catre ADI
ECONEAMT, precum si oricaror alte Autoritati Competente, dupa caz, conform reglementarilor in
vigoare;
v) sa se asigure ca toate substantele si materialele periculoase folosite sau care urmeaza sa fie folosite in
prestarea Serviciului sunt pastrate Tntr-un mediu controlat si in conditii de siguranta conform legislatiei
in domeniu si Bunelor Practici Comerciale, precum si ca toate recipientele cu substante periculoase sunt
etichetate corect si clar;
w) sa nu sub-delege Serviciul a carui gestiune i-a fost delegata prin prezentul Contract;
x) sa nu cesioneze sau transfere in vreun fel prezentul Contract sau o parte dintre drepturile si obligatiile ce
rezulta din prezentul Contract, orice astfel de operatie fund nula de drept;
y) sa efectueze lucrarile de Tntretinere, modernizare, reparare si/sau Tnlocuire a Bunurilor de Retur, conform
Art. 17.1.4 din prezentul Contract;
z) sa contracteze si sa mentina pe toata durata Contractului toate asigurarile prevazute la Art. 12 de mai
jos;
aa) sa asigure existenta personalului necesar pentru prestarea Serviciului si sa asigure conducerea operativa,
mijloacele tehnice si personalul de interventie in situatii de urgenta;
bb) sa puna la dispozitia organizatorilor unor actiuni de salubrizare, igienizare, initiate de catre UAT
membre ale ADI ECONEAMT sau de organizatii non-guvernamentale, mijloacelor tehnice, utilaje
specifice si mijloace de transport aflate in dotare, in conditiile recuperarii de la organizator a cheltuielilor
efectuate;
cc) sa plateasca tariful pentru activitatile de eliminare a Deseurilor la Depozit si pentru activitatea de
valorificare a Deseurilor la statia de compostare Piatra Neamt, in conformitate cu cantitatile de deseuri
transportate in vederea depozitarii sau compostarii, in baza unui contract Tncheiat cu operatorul
Depozitului, respectiv al statiei de compostare.
dd) sa organizeze periodic campanii de informare si constientizare a publicului privind colectarea selectiva a
deseurilor si sa sprijine Delegatarul in campaniile proprii, organizate privind informarea Utilizatorilor
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privind colectarea selectiva a deseurilor. Valoarea alocata anual pentru activitati de informare si
constientizare a publicului nu trebuie sa fie mai mica de 1% din valoarea nominala a Serviciului delegat.
ee) sa plateasca, in term en de 30 de zile de la data primirii notificaiii, penalitatile contractuale si amenzile
in cuantumul prevazut de prezentul Contract si Anexele sale in cazul nerespectarii obligatiilor sale
contractuale precum si , in cazul furnizarii/prestarii serviciilor sub nivelul indicatorilor de performanta parametrii de calitate si cantitate prevazuti in Anexa nr. 1 la Regulamentul serviciului public de
salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt (Anexa 1 la Contract);
ff) sa doteze Utilizatorii cu mijloace necesare precolectarii selective, sa aiba in dotare mijloace de transport
pentru deseurile reciclabile, deseurile reziduale, deseurile voluminoase si deseurile periculoase menajere,
dupa caz, conform necesitatilor rezultate din Programului de Executie a Serviciului si sa realizeze toate
investitiile asumate prin oferta tehnica si financiara a Delegatului, inclusiv prin clarificari la oferta,
solicitate si acceptate de Delegatar, si consemnate corespunzator in Programul de Investitii (Anexa 8);
gg) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare si sa le Tnlocuiasca pe cele care prezinta defectiuni
sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare;
hh)sa elaboreze planuri anuale de revizii si reparatii pentru utilajele de transport, executate cu forte proprii
si cu terti, conform cerintelor producatorilor;
ii) sa tina evidenta orelor de functionare a utilajelor;
jj) sa detina toate documentele necesare de Tnsotire a Deseurilor transportate, din care sa rezulte
Utilizatorul/Utilizatorii, destinatarul, tipurile de Deseuri, locul de Tncarcare, locul de destinatie si, dupa
caz, cantitatea de Deseuri transportate si codificarea acestora conform legii;
kk) sa nu abandoneze Deseuri pe traseu si sa le ridice in totalitate pe cele ale Utilizatorilor sau pe cele
existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu sunt Tnglobate in
deseurile municipale;
11) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu eel mai redus rise pentru sanatatea populatiei si a
mediului;
mm) sa asigure o crestere lunara a numarului de cetateni pentru care presteaza activitatea pe baza
contractelor de prestatie;
nn) orice alte obligatii prevazute de prezentul Contract.

Art. 9. INVESTITII
(1) Delegatul se obliga sa efectueze investitii conform Programului de investitii, atasat ca Anexa nr. 8 la
prezentul Contract,
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(2) Orice modificare la Programul de investitii nu va fi operata Tnsa decat dupa aprobarea propunerilor
Delegatului de catre Delegatar si va fi inclusa in Programul de investitii prin act aditional la Contract semnat
de toate Partile.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Art. 10. INDICATORII DE PERFORMANTA
(1) Delegatul va presta Serviciul astfel meat sa asigure Tndeplinirea Indicatorilor de Performanta, conform
precizarilor din Anexa 11. Nelndeplinirea de catre Delegat a indicatorului de performanta anual referitor la
cantitatea totala de material valorificata din cantitatea de deseuri colectata, are urmatoarele consecinte: se
constituie o obligatie de plata a Delegatului catre Delegatar egala cu costul total pentru depozitarea cantitatii
de deseuri rezultata in urma neindeplinirii indicatorului de performanta, fiind incluse aici atat costurile
directe percepute la depozitarea deseurilor cat si orice alta suma suplimentara pe care legislatia in vigoare o
prevede a fi perceputa in legatura cu depozitarea deseurilor.
Obligatia de plata este constituita de la data aprobarii raportului anual al Delegatului, iar acesta trebuie sa o
achite Tntr-un interval de 30 zile, de la data emiterii de catre Delegatar a unei notificari in acest sens.
Obligatia de plata mentionata mai sus nu exonereaza delegatul de la plata penalizarilor aferente
neindeplinirii indicatorului de performanta
(2) Indicatorii de Performanta stabilesc, printre altele, conditiile pe care trebuie sa le Tndeplineasca Serviciul,
avand printre obiective:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;
c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la Serviciu;
d) respectarea reglementarilor specifice din domeniu.
(3) Respectarea de catre Delegat a Indicatorilor de Performanta va fi monitorizata de catre ADI
ECONEAMT, in baza mandatului acordat acesteia prin statutul sau.
(4) ADI ECONEAMT va informa in prealabil Delegatul asupra intentiei de a verifica respectarea
Indicatorilor de Performanta, pentru a stabili cea mai buna perioada in vederea efectuarii verificarii. Aceasta
nu va fi totusi Tnteleasa Tnsa ca o limitare a drepturilor si capacitatii ADI ECONEAMT de a-si aduce la
Tndeplinire Tndatoririle si in particular dreptul sau de a efectua, din cand in cand, inspectii aleatorii si/sau
inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

22

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activity componente
ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara
"ECONEAMT" din zona 3, Judetul Neamt

Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECONEAMT
Conditii contractuale

(5) La sfarsitul fiecarei perioade de monitorizare, ADI ECONEAMT va Tntocmi un "Raport de
monitorizare" pe care Tl va transmite Delegatului, in term en de 30 zile de la Tncheierea perioadei de
monitorizare. Acest raport va stabili masurile de conformare pe care Delegatul trebuie sa le adopte, Tntr-un
termen care nu poate fi mai mare de 15 de zile. Lipsa unui raspuns din partea Delegatului, dupa 15 de zile
de la data primirii Raportului de monitorizare de catre Delegat va Tnsemna asumarea realizarii masurilor de
conformare in termenul stabilit de Delegatar.
(6) Delegatul poate prezenta ADI ECONEAMT un plan propriu de Tmbunatatire a activitatii pentru a se
conforma Indicatorilor de Performanta in termen de 15 de zile de la primirea Raportului de monitorizare.
Planul propriu de Tmbunatatire a activitatii va :
a) explica modul in care Delegatul intentioneaza sa-si Tmbunatateasca activitatea pentru a se conforma
cu nivelul Indicatorului de Performanta respectiv;
b) prevedea o data pana la care nivelul Indicatorului de Performanta va fi atins.
(7) Delegatul va tine si va pastra in buna stare toate Tnregistrarile rezultatelor, evenimentelor si incidentelor,
in detaliu, care au legatura sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanta.
(8) Toate bazele de date si tabelele centralizatoare trebuie pastrate in format electronic si actualizate
periodic. Copii in format electronic trebuie furnizate catre ADI ECONEAMT la cerere.

Art. 11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
(1) Delegatul va constitui, in perioada de mobilizare §i va men^ine in vigoare, pe toata Durata Contractului,
Garanjia de Buna Execute in favoarea Delegatarului. Garanjia de Buna Execute, in cuantum de 5% din
valoarea nominala anuala a serviciului se constituie prin scrisoare de garan^ie emisa de o banca sau o poli^a
emisa de o societate de asiguraii, agreate de catre Delegatar, care devine anexa la prezentul Contract. Forma
§i continutul acesteia vor fi aprobate in prealabil de catre Delegatar. Valoarea Garantiei de Buna Execute va
fi stabilita dupa fiecare ajustare/modificare a tarifului pentru activitatile desfa§urate, pentru utilizatorii
casnici.
(2) Pentru evitarea oricarui dubiu, constituirea Garantiei de Buna Executie nu reduce si nu limiteaza in
niciun fel responsabilitatea Delegatului in legatura cu obligatiile care-i revin conform Contractului, si nu
Tmpiedica ADI ECONEAMT (in baza mandatului primit, in exercitarea atributiilor sale de monitorizare a
executarii Contractului si aplicare a penalitatilor) sa ia orice alta masura permisa de legislatia in vigoare
aplicabila sau de clauzele Contractului in legatura cu Tncalcarea de catre Delegat a obligatiilor sale.
(3) Garantia de Buna Executie poate fi executata de catre Delegatar, in limita prejudiciului creat, pentru
plata sumelor mentionate la Art. 1 din prezentul Contract in definitia Garantiei de Buna Executie, numai
dupa notificarea Delegatului in acest sens, cu eel putin 5 (cinci) zile Tnainte, precizand obligatiile care nu au
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fost respectate, precum si termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediaza
prejudiciul in termenul acordat, Delegatarul va executa Garantia de Buna Executie, fara nici o alta notificare.
(4) In cazul stingerii, expirarii, anularii sau Tncetarii valabilitatii, din orice motiv, a Garantiei de Buna
Executie, Delegatul o va reface sau va constitui o alta Garantie de Buna Executie, cu eel putin 15
(cincisprezece) zile Tnainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau Tncetare a valabilitatii si pentru o
perioada eel putin egala cu perioada de valabilitate a Garantiei de Buna Executie anterioare. In cazul
executarii totale sau partiale a Garantiei de Buna Executie, Delegatul va fi obligat sa refaca Garantia de
Buna Executie sau sa constituie o alta Garantie de Buna Executie, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la
data executarii si pentru o perioada eel putin egala cu perioada de valabilitate a Garantiei de Buna Executie
anterioare.
(5) Nerespectarea de catre Delegat a obligatiilor prevazute de prezentul articol reprezinta o Tncalcare
semnificativa de catre Delegat a obligatiilor contractuale si duce la rezilierea Contractului conform Art. 30
demaijos.
(6) Delegatarul va returna Delegatului Garantia de Buna Executie in termen de eel mult 14 (paisprezece) zile
de la data semnarii procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite
Delegatarului odata cu Tncetarea contractului daca Delegatarul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei ca urmare a nerespectarii de catre Delegat a unor obligatii contractuale.

Art. 12. ASIGURARI
(1) Fara a aduce atingere altor sarcini, obligatii si/sau raspunderi ale Delegatului asumate in baza acestui
Contract, in perioada de mobilizare, Delegatul, pe proprie raspundere si cheltuiala, va obtine si va mentine
pe Tntreaga durata a Contractului politele de asigurare cu acoperirea prevazuta de Lege si Bunele Practici
Comerciale si in special urmatoarele asigurari, dupa cum sunt detaliate in Anexa nr. 9 la prezentul Contract:
a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse
infrastructurii aferente Serviciului;
b) Asigurari auto acoperind parcul de mijloace de transport si utilaje folosite de Delegat in gestiunea
Serviciului;
c) Asigurari pentru salariati, conform legislatiei muncii;
d) Asigurarea de raspundere civila generala.
(2) Delegatul va fi obligat sa Tncheie orice alte asigurari prevazute de Legea in vigoare la un moment dat.
(3) Delegatul, la cererea ADI ECONEAMT, va furniza copii ale politelor de asigurari prevazute la alin. (1)
de mai sus.
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(4) Delegatul se va asigura ca fiecare polita de asigurare ceruta prin prezentul articol care are drept obiect
bunuri ce apartin Delegatarului sau care priveste raspunderea civila a Delegatului:
a) prevede ca orice actiune de revendicare a Delegatarului Tmpotriva asiguratorului va fi acceptata de
asigurator ca Tndeplinind criteriile de revendicare, si
b) contine prevederile prin care se solicita asiguratorului ca, cu eel putin treizeci (30) de zile Tnainte de
orice anulare sau modificare materiala a politei in cauza, sa adreseze o notificare Delegatarului.
Primirea de catre Delegatar a acestor notificari nu va exonera Delegatul de nicio obligatie,
responsabilitate sau raspundere contractuala sau ceruta de prevederilor legale.
(5) Asigurarea de raspundere civila va include o clauza prin care asiguratorul accepta ca termenii asigurarii
se aplica Delegatarului si Delegatului, angajatilor, agentilor, functionarilor acestora ca in cazul in care o
asigurare separata ar fi fost Tncheiata pentru fiecare dintre ei.
(6) In cazul in care Delegatul nu Tncheie vreuna dintre asigurarile prevazute de prezentul articol si detaliate
in Anexa nr. 9 la Contract sau Tncheie o asigurare cu acoperire insuficienta, Delegatul are dreptul sa dea un
preaviz de maximum cincisprezece (15) zile Delegatului, pentru a-si Tndeplini aceasta obligatie, Tnainte de a
rezilia Contractul conform Art. 30. Daca aceasta situatie provine din neefectuarea platii primei de asigurare
sau din neprelungirea unei asigurari existente, atunci Delegatarul va da Delegatului un preaviz de eel mult
cinci (5) zile.
(7) Delegatul va anunta Delegatarul despre orice situatie ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitari
de plata sau a unei cereri de despagubiri oricarei polite de asigurare de Indata ce este posibil si in termen de
eel mult zece (10) zile de la producerea evenimentului asigurat. in continuare, Delegatul va solutiona cererea
direct cu asiguratorii respectivi, va actiona in interesul ambelor Parti si va informa Delegatarul despre toate
etapele privind solutionarea unor astfel de cereri.
(8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurari pentru daunele sau pagubele bunurilor
Contractului pentru a repara, reconstrui sau Tnlocui bunurile respective in scopul prestarii fara Tntrerupere a
Serviciului conform prevederilor Contractului.
(9) in cazul unei cereri de despagubire formulata in baza oricarei polite de asigurare Tncheiate de Delegat,
acesta va fi unic raspunzator pentru achitarea fransizei fara a prejudicia utilizarea despagubirilor de rise
acoperite de asigurari in baza Contractului.
(10) Delegatul va furniza dovezi ale platilor periodice ale primelor de asigurare fara Tntarziere, oricand i se
va solicita de catre Delegatar.

Art. 13. TARIFUL
(1) Tariful pe care Delegatul are dreptul sa Tl aplice la Data Intrarii in Vigoare este urmatorul:
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a) pentru activitatile desfasurate, pentru utilizatorii casnici, in baza unor Programe/campanii regulate
precum:
- colectarea ,transportul si predarea la statia de sortare a deseurilor menajere reciclabile generate de
utilizatori si operarea/administrarea statiei de sortare Targu Neamt
- colectarea, transportul, transferul si valorificarea/eliminarea deseurilor menajere reziduale generate
de utilizatori si operarea/administrarea statiei de transfer Targu Neamt
- colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor voluminoase, a deseurilor provenite din
activitati de amenajare interioara si exterioara a locuintelor generate de utilizatori, pe baza unui
program trimestrial;
- colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor periculoase din deseurile menajere generate
de utilizatori, pe baza unui program anual;
- colectarea, transportul deseurilor si predarea la Statia de compostare a deseurilor biodegradabile
colectate separat de la utilizatori
- tariful este de:
a).l. in mediul rural 158,55 lei/tona la care se adauga TVA, respectiv 2,13 Lei lunar/persoana la care
se adauga TVA;
a).2. in mediul urban 204,67 lei/tona la care se adauga TVA, respectiv 6,02 Lei lunar/persoana la
care se adauga TVA;
b) pentru activitatile desfasurate, pentru utilizatorii non-casnici, in baza unor Programe/campanii
regulate precum:
- colectarea, transportul si predarea la statia de sortare a deseurilor reciclabile generate de utilizatori;
- colectarea, transportul si valorificarea/eliminarea deseurilor similare generate de utilizatori;
- colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor voluminoase generate de utilizatori, pe baza
unui program trimestrial;
tariful este de 344 lei/tona la care se adauga TVA.
c) pentru activitatile desfasurate in statia de compostare TTrgu Neamt, pentru deseuri biodegradabile
receptionate de la terti (primarii, alti operatori de colectare si transport deseuri delegati etc.) tariful
practicat este de..... lei/tona la care se adauga TVA.
Tariful total facturat de Delegat §i platit de catre Utilizatori pentru activitatea de colectare separata si
transport separat al Deseurilor Municipale (lei/persoana, lei/mc sau lei/kg) va fi aprobat de catre
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Delegatar/ADI ECONEAMT §i va fi inclus in contractele de prestari servicii Tncheiate cu ace§tia. La
stabilirea tarifului pentru Utilizatori se va lua in calcul un indice mediu de generare a de§eurilor de
0,9668 Kg/persoana/zi in mediul urban, respectiv 0,4417 kg/persoana/zi in mediul rural, §i se va utiliza
greutatea specifica de 0,35 tone/me, daca la nivelul Ariei de Delegare nu a fost stabilita prin masuratori
§i Tnregistrari statistice o alta greutate specifica a de§eurilor.
(2) La calculul tarifului activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale, se vor lua in considerare
si costurile aferente activitatilor de transfer, de sortare, de organizare a prelucrarii, neutralizarii si
valorificarii materiale si energetice a deseurilor si de depozitare. Pentru cantitatile de deseuri reziduale
predate la depozitul de deseuri Girov, Delegatul achita operatorului acestuia un tarif de 55,67 lei/t (fara
TVA), in preturi constante, acesta fiind supus reglementarilor privind ajustarea si modificarea tarifelor,
stabilite prin ordinul ANRSC nr. 109/2007.
(3) Tarifele pentru modalitati de colectare si transport al deseurilor municipale specifice fiecarei unitati
administrativ-teritoriale se aproba de catre unitatea administrativ-teritoriala. Pentru colectarea deseurilor (de
exemplu deseurile voluminoase, deseurile provenite din locuinte, generate de activitati de reamenaj are si
reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, etc.) executata pe baza de contract de prestari servicii
Tncheiat Tntre Delegat si utilizatori, tarifele se propun de Delegat si se aproba de organul deliberativ al
fiecarui UAT in parte, in termen de trei luni de la data semnarii contractului de delegare

(4) Modificarea si ajustarea tarifelor enumerate la paragrafele (1) si (3) se va efectua in conformitate cu
metodologia de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitatile specifice ale serviciului de
salubrizare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii de Reglementare nr. 109/2007.
(5) Modificarea si ajustarea tarifelor enumerate la paragraful (1) se aproba de ADI ECONEAMT in baza
mandatului prealabil special acordatln acest sens de unitatile administrativ teritoriale membre.
(6) Tarifele aprobate trebuie sa conduca la atingerea urmatoarelor obiective:
a) asigurarea prestarii Serviciului la nivelurile de calitate si indicatorii de performanta stabiliti prin
caietul de sarcini, regulamentul serviciului si prin Contract.
b) realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contractului si
asigurarea unui echilibru Tntre riscurile si beneficiile asumate de partile contractante;
c) asigurarea functionarii eficiente a Serviciului si a exploatarii bunurilor apartinand domeniului public
si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, afectate Serviciului de salubrizare, precum si
asigurarea protectiei mediului.
(7) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegarii, se factureaza de catre Delegat potrivit
contractelor individuate de prestari servicii Tncheiate cu utilizatorii respectivi, facturile urmand a fi emise
catre fiecare dintre utilizatori In baza contractelor individuate de prestari servicii Tncheiate cu acestia. .
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Contractul individual de prestari servicii are un formular tip, avizat de autoritatile administratiei publice
locale din fiecare localitate, Tntocmit in conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC 112/2007,
(8) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegarii pentru utilizatorii fara contract, se factureaza de
catre Delegat fiecarei Unitati ale Administratiei publice in parte, pe baza situatiei privind utilizatorii fara
contract. Situatia privind utilizatorii fara contract se stabileste de catre Delegat in colaborare cu fiecare
UAT in parte si se actualizeaza lunar.
(9) Solutionarea oricaror dispute legate de tarif se face conform prevederilor Art. 46 (,,Legea aplicabila
si solutionarea litigiilor") din prezentul Contract. Pana la solutionare vor fi aplicate tarifele in vigoare,
iar in urma solutionarii disputei noile tarife aprobate conform legii, vor intra in vigoare in luna imediat
urmatoare.

Art. 14. REDEVENTA
(1) Pentru fiecare An Contractual, Delegatul are obligatia de a plati Delegatarului o redeventa actualizata
anual cu indicele pretului de consum comunicat de INS in cuantumul anual minim prezentat in tabelul de
mai jos. Redeventa va fi platita in cuantumurile stabilite de Delegatar (in functie de cotele de cofinantare) si
in conturile membrilor ADI ECONEAMT comunicate de aceasta cu eel putin 15 zile Tnaintea datei scadentei
platii.

Redeventa pe 8 ani (lei)

Redeventa anuala (lei)

Redeventa trimestriala (lei)

2.783.331,99

347.916,49

86.979,12

(2) Redeventa devine exigibila de la Data de Incepere a Contractului si va fi platita in transe trimestriale
egale in contul notificat de Delegatar, pana la data de 15 ale primei luni urmatoare trimestrului pentru care
trebuie efectuata plata.
(3) In cazul in care Delegatul nu efectueaza plata redeventei datorata Delegatarului in termenul prevazut la
alin. (2), Delegatul va plati penalitati de Tntarziere in cuantum de 0,20 % din suma datorata pentru fiecare zi
de Tntarziere.
(4) Neplata redeventei de catre Delegat in termen de 30 de zile de la data scadentei, conform prezentului
articol confera Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fara a fi nevoie de nicio
alta formalitate sau de interventia unei instante judecatoresti. Delegatul va ramane obligat si dupa rezilierea
Contractului la plata redeventei datorate pana la momentul retragerii delegarii precum si la plata penalitatilor
de Tntarziere calculate potrivit literei a) de mai sus.
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(5) Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plati partiale. in cazul efectuarii unei astfel de plati partiale,
Delegatarul va fi Tndreptatit sa considere plata ca fiind neefectuata, devenind astfel incidente prevederile
alin. (3) si (4) de mai sus.
(6) Momentul efectuarii platii se considera a fi ziua in care contul Delegatarului este creditat cu suma
reprezentand transa trimestriala de plata.

Art. 15. PRESTAREA SERVICIULUI, PROGRAMUL DE OPERARE SI INTRETINERE
(1) Delegatul se obliga sa execute Serviciul in conformitate cu termenele/intervalele stabilite in Programul
de Executie al Serviciului; La solicitarea reprezentantului unei UAT asociata, detinator de tehnica de
salubrizare in stare de functionare, Delegatul poate sa preia respectiva tehnica si sa o Tncadreze in
Programul de Executie a Serviciului. De comun acord cele doua parti vor stabili modalitatea juridica de
colaborare.
(2) in prestarea Serviciului, Delegatul se obliga sa realizeze colectarea si transportul deseurilor municipale
din toate localitatile Zonei 3. Programul poate fi modificat/completat la solicitarea reprezentantului fiecarei
UAT in baza solicitarilor utilizatorilor, inclusiv cu executarea serviciului din poarta-Tn-poarta pentru
utilizatorii casnici din mediul rural, in conditiile prevazute de Regulament. in acest scop Delegatul se obliga
sa asigure dotarea tehnica necesara colectarii si transportului deseurilor. Orice modificare in modalitatea de
colectare si transport a deseurilor municipale se face doar cu aprobarea unitatii administrativ teritoriale.
(3) Delegatul se obliga sa supravegheze prestarea Serviciului, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte resurse, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute pentru
Tndeplinirea Contractului, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in Contract, in
Caietul de sarcini sau se poate deduce in mod rezonabil din acestea.
(4) in vederea executarii prezentului Contract, in relatia cu ADI ECONEAMT, Delegatul va numi o
persoana ca ,,Manager de contract" care va asigura comunicarea cu partenerii contractuali. Managerul de
contract va fi disponibil in mod constant si Tsi va aloca timpul monitorizarii modului de prestarea a
Serviciului, din partea Delegatului.
(5) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili conformitatea
acestuia cu prevederile din Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnica a Delegatului si /sau Regulamentul
serviciului public de salubrizare a ADI ECONEAMT.
(6) Verificarile vor fi efectuate de catre Delegatar prin reprezentantii sai Tmputerniciti. Delegatarul are
obligatia de a notifica in scris Delegatului, identitatea persoanelor Tmputernicite pentru acest scop.

29

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activity componente
ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara
"ECONEAMT" din zona 3, Judetul Neamt

Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECONEAMJ
Conditii contractuale

Art. 16. REGISTRE, EVIDENTE CONTABILE SI AUDIT
(1) Delegatul va respecta standardele si principiile contabile si va mentine registrele si Tnregistrarile
contabile necesare conform prevederilor legale aplicabile.
(2) Delegatul va evidentia in contabilitate in mod separat, clar si distinct toate intrarile si iesirile contabile in
legatura cu prezentul Contract, in conformitate cu dispozitiile legale. In masura in care Delegatul nu va
evidentia aceste intrari si iesiri contabile in mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul in
conditiile Art. 30 de mai jos.
(3) Delegatarul poate, suportand costurile si cheltuielile, sa efectueze un audit al evidentelor si registrelor
contabile si al altor documente relevante pentru Contract tinute in conditiile prezentului articol de mai sus,
inclusiv asupra evidentelor si registrelor lucrarilor si echipamentelor si a oricaror informatii, Tnregistrari si
documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar.
(4) Toate registrele, evidentele, Tnregistrarile si documente contabile la care se face referire in prezentul
articol vor fi pastrate de Delegat pe o perioada de timp conforma cu prevederile legale in vigoare. La
expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidentele, Tnregistrarile si
documentele contabile fara a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresa scrisa trimisa cu treizeci (30) de
zile Inainte. in urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuiala proprie registrele, evidentele,
Tnregistrarile si documente contabile, notificand intentia sa printr-o adresa trimisa Delegatului cu eel putin
zece (10) zile Inainte de expirarea perioadei de treizeci (30) de zile.
(5) Delegatul are obligatia de a permite Delegatarului si altor persoane autorizate sa verifice si sa auditeze
aceste documente, inclusiv sa obtina copii de pe acestea, in orice moment atat pe durata contractului cat si
ulterior, in termenul mentionat la alin (1).
(6) in cazul in care Delegatul nu va respecta obligatia de realizare si pastrare a acestor documente, pe durata
contractului, Delegatarul va putea rezilia Contractul in conditiile Art. 30 de mai jos.

Art. 17. BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CONTRACTULUI
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de catre Delegat in derularea Contractului sunt urmatoarele:
17.1. Bunurile de Retur
17.1.1. Acestea sunt:
a) bunurile membrilor Delegatarului puse la dispozitia Delegatului, prin concesionare, pe Tntreaga
durata a Contractului, in scopul prestarii Serviciului. Acestea sunt si raman in proprietatea membrilor
Delegatarului pe durata Contractului. Delegatul primeste posesia si dreptul de folosinta asupra
acestor bunuri, pe Tntreaga durata a Contractului.
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b) bunurile rezultate din investitiile prevazute de Contract in sarcina Delegatului. Acestea raman
proprietatea Delegatului pe durata executarii Contractului.
17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la data semnarii Contractului este prevazut in Anexa nr. 5 la
prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevazute la art. 17.1.1. lit. a) de mai sus se Tncheie un procesverbal de predare-primire Tntre Delegat si Delegatar care constituie Anexa nr. 6 la prezentul Contract, in
situatia in care pe parcursul executarii Contractului Delegatarul investeste in Bunuri de Retur noi de natura
eel or prevazute la art. 17.1.1. lit. a) de mai sus acestea vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 5 si
nr. 6 vor fi actualizate corespunzator. Sunt Bunuri de Retur, fara Tnsa a se limita la acestea: statia de transfer
si statia de sortare din orasul TTrgu Neamt apartinand domeniului public al judetului Neamt si in domeniul
public al UAT-urilor componente, precum si alte amplasamente, cladiri, instalatii, utilaje, echipamente de
colectare, autovehicule necesare prestarii Serviciului care au fost concesionate de Delegatar catre Delegat.
Bunurile de Retur, proprietate publica sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct,
extracontabil, in patrimoniul Delegatului.
17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la Tncetarea Contractului din orice cauza, libere
de orice sarcini si gratuit. Exceptie de la regula transferului cu titlu gratuit fac doar acele bunuri realizate
prin investitii prevazute in prezentul Contract in sarcina Delegatului, bunuri care in situatia Tncetarii
Contractului Tnainte de termen revin Delegatarului cu plata de catre acesta a valorii neamortizate a
respectivelor bunuri.
17.1.4. Delegatul are obligatia de a efectua lucrari de Tntretinere, modernizare, reparare si/sau Tnlocuire a
Bunurilor de Retur pe durata executarii Contractului, conform caietului de sarcini ce face parte din
Documentatia de Atribuire. Delegatul se va asigura ca toate Bunurile de Retur sunt exploatate, Tntretinute si
asigurate in conformitate cu instructiunile de fabricate si ca sunt folosite conform normelor de siguranta.
17.1.5. Investitiile facute pentru Tnlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt realizate
din fonduri proprii ale Delegatului, raman in proprietatea sa pe toata durata Contractului si revin de drept, la
expirarea acestuia, gratuit si libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public.
17.1.6. Investitiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea
Bunurilor de Retur, se vor amortiza de catre acesta pe durata Contractului.
17.1.7. Delegatul nu va folosi nicio parte a spatiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de
concesiune, in alt scop decat prestarea Serviciului, fara aprobarea scrisa si prealabila a Delegatarului.
17.1.8. Delegatul este obligat sa nu constituie garantii reale asupra oricarui element aferent Bunurilor
Delegatarului;
17.1.9. Delegatul nu poate Tnchiria sau ceda, sub nicio forma juridica, folosinta Bunurilor de Retur si
elementelor lor componente.
17.1.10. Delegatul va plati toate impozitele si taxele locale aferente Bunurilor de Retur pe Tntreaga durata a
prezentului Contract.
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17.1.11. Delegatul va avea obligatia de a administra elementele preluate ale patrimoniului public aferent
Bunurilor Delegatarului, cu diligenta unui bun proprietar
17.1.12. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la art. 17.1.1 lit. a) de mai sus mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a concesionat Delegatului, Partile au obligatia de
a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.
17.1.13. Delegatul va permite accesul reprezentantilor Delegatarului si/sau al ADI ECONEAMT in
spatiile/cladirile utilizate in executarea prezentului Contract, pentru a-si putea exercita drepturile de
monitorizare in conformitate cu prevederile Contractului.
17.2. Bunuri de Preluare
Lista indicativa (generica) a bunurilor de preluare este anexata prezentului Contract (Anexa nr. 7).
17.2.1. La Tncetarea prezentul Contract din orice cauza, Delegatarul are dreptul de a dobandi Bunurile de
Preluare, cu plata unei sume de bani egala cu valoarea contabila actualizata a acestora / stabilita de comun
acord sau de un evaluator independent, desemnat de Parti.
17.2.2. in termen de eel mult 15 zile de la Tncetarea prezentului Contract, Delegatarul va notifica Delegatului
care sunt Bunurile de Preluare pe care doreste sa le dobandeasca.
17.2.3. Delegatul va transfera proprietatea si posesia asupra Bunurilor de Preluare catre Delegatar dupa
primirea platii valorii Bunurilor de Preluare.
17.3. Bunuri Proprii
Bunurile proprii apartin Delegatului si nu vor fi transferate Delegatarului la Tncetarea Contractului.
Delegatul are drepturi depline de a dobandi, Instraina, greva cu sarcini sau de a dispune in orice alt mod de
Bunurile Proprii.

CAPITOLUL V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 18. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
(1) Nerespectarea dovedita de catre Partile contractante a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul
Contract atrage raspunderea contractuala a Partii in culpa.
(2) in situatia rezilierii Contractului din vina unei Parti, aceasta Parte va datora despagubiri celeilalte Parti,
in cuantumul stabilit de Parti, de un expert independent, desemnat de acestea sau de catre instanta
judecatoreasca competenta.
(3) incetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a Paitilor in cazul in care, prin
natura lor, obligatiile respective raman in vigoare §i dupa Data incetarii Contractului. De asemenea, Parole
raman raspunzatoare pentru orice fapte/acte Tntreprinse de catre o Parte pe perioada desfa§urarii Contractului
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ale caror rezultate care s-ar ivi dupa Tncetarea efectelor Contractului §i care ar avea efecte prejudiciabile
pentru cealalta Parte.

Art. 19. RASPUNDEREA, PENALITATI SI DESPAGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI
(1) Delegatul declara si garanteaza ca accepta si Tncheie prezentul Contract pe propriul sau rise tehnic,
economic si financiar si ca este raspunzator atat in fata Delegatarului cat si, in unele situatii, fata de
Autoritatile Competente pentru obligatiile asumate, prestarea Serviciului si exploatarea Bunurilor de Retur
conform prevederilor prezentului Contract. Nici Delegatarul, nici Autoritatile Competente nu vor fi
raspunzatori in niciun fel fata de terti pentru Tndeplinirea de catre Delegat a obligatiilor asumate in baza
prezentului Contract si pentru prestarea de catre acesta a Serviciului. Delegatul confirma in special ca a luat
in considerate, in conformitate cu si bazandu-se pe termenii si conditiile prezentului Contract, Tnaintea
Tncheierii prezentului Contract, obligatiile, riscurile si/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot
aparea in legatura cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, si, in general, in legatura cu
obligatiile asumate prin prezentul Contract.
(2) Nerespectarea de catre Delegat a Indicatorilor de Performanta, stabiliti conform Regulamentului
serviciului public de salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt (Anexele nr. 1 si 11 la Contract), va atrage
obligatia acestuia de a plati penalitati in valoare de 10% din valoarea anuala a Redeventei datorata pentru
anul contractual in care indicatorul de performanta nu a fost respectat. NeTndeplinirea culpabila de catre
Delegat a Indicatorilor de performanta 1.1.1, 1.1.2. si 1.1.3. din Anexa nr.l la Regulament poate atrage
refuzul UAT-ului pe raza careia nu au fost Tndepliniti indicatorii respectivi de a achita contravaloarea
serviciului prestat la utilizatorii fara contract in conditiile Art. 26 din Legea 101/2006. In acest sens
Delegatul trebuie sa dovedeasca in mod concret ca a facut toate demersurile legale pentru convingerea
utilizatorilor sa Tncheie contracte individuate de prestari servicii. Pentru neindeplinirea Indicatorilor de
performanta masurati procentual, Delegatul va plati penalitati in cuantum de pana la 10 % din valoarea
anuala a redeventei datorata pentru anul contractual in care acestia nu au fost respectati, proportional cu
partea din indicator neindeplinita (dupa formula: procentul din valoarea anuala a redeventei platit ca
penalitate% = procentul neindeplinit din indicator* 10%/l00). Obligatia platii penalitatii se constituie pentru
fiecare Indicator de Performanta nerespectat, putand determina rezilierea Contractului de catre Delegatar, in
conformitate cu prevederile Art. 30 de mai jos.
(3) Delegatul este obligat ca pentru fiecare Notificare de penalizare emisa de Delegatar, conform
prevederilor sectiunii 26 a caietului de sarcini, sa-i plateasca acestuia o penalitate egala cu 4.500 lei.
Obligatia de plata se constituie pentru luna in care Delegatarul sau reprezentantii Autoritatilor Competente
au constatat deficientele sau deficientele grave pe baza carora s-au emis avertismente/penalizare
(4) in plus fata de orice alte despagubiri, penalitati sau sanctiuni prevazute in acest Contract, Delegatul va
despagubi Delegatarul si pe mandatarii sau prepusii acestuia in legatura cu orice pretentii sau prejudicii
invocate de orice alta persoana decat Delegatarul care pot fi generate de, sau in cursul, sau in legatura cu
neindeplinirea de catre Delegat a oricaror obligatii in baza prezentului Contract.
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Art. 20. RASPUNDEREA DELEGATARULUI
(1) Delegatarul declara ca Tnainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile pentru a se
asigura ca informatiile furnizate contin toate datele cunoscute lui si pe care le considera relevante sau
importante in prestarea Serviciului, iar Delegatul declara ca a luat act si a confirmat ca a analizat si verificat
toate informatiile furnizate si conditiile privind prestarea adecvata a Serviciului.
(2) Delegatarul nu-si poate exercita vreun drept de dispozitie asupra bunurilor concesionate pe parcursul
Duratei Contractului, fara ca acordul scris al Delegatului sa fie obtinut anterior, acord care nu va fi Tntarziat
in mod nejustificat.
(3) Delegatarul nu Tl va tulbura pe Delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.
(4) in niciun caz Delegatarul nu va fi raspunzator fata de Delegat de vreo Dauna ori Dauna indirecta sau
cheltuiala de orice natura pe care Delegatul le-ar putea suporta sau Tnregistra datorita: (i) producerii unui
eveniment de Forta Majora (ii) starii Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente acestora sau
(iii) oricarei nereusite a Delegatului de a realiza veniturile previzionate in baza prezentului Contract.

Art. 21. SUBDELEGAREA
(1) Delegatul nu va avea dreptul sa subdelege gestiunea Serviciului si nici sa subroge, sa noveze, sa
transmita, sa cedeze sau sa transfere in orice alt mod totalitatea sau o parte a drepturilor si obligatiilor sale
rezultate din sau in legatura cu prezentul Contract, in niciun moment si in niciun mod, fie direct, fie indirect,
tinand cont totusi de faptul ca Delegatul poate institui sarcini asupra veniturilor realizate din desfasurarea
activitatilor permise in baza prezentului Contract. Nerespectarea acestei obligatii reprezinta o Tncalcare
grava din partea Delegatului ce poate constitui cauza de reziliere a Contractului conform Art. 30 de mai jos.
(2) Prevederile alineatului de mai sus nu vor fi interpretate astfel meat sa Tmpiedice utilizarea sau angajarea
de catre Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea
de lucrari ori prestarea de servicii cu conditia sa nu se poata pretinde ca o astfel de utilizare sau angajare ar
constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligatiile semnificative ale
Delegatului in baza prezentului Contract.

Art. 22. EXONERAREA DE RASPUNDERE A DELEGATULUI
(1) Fara a aduce atingere prevederilor Art. 19 de mai sus privind raspunderea Delegatului, acesta nu va putea
fi tinut raspunzator pentru neindeplinirea vreunei obligatii ce-i revine in baza prezentului Contract daca
neindeplinirea respectivei obligatii este o consecinta directa a situatiilor prevazute la alineatele de mai jos
din prezentul articol.
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(2) Delegatul nu va fi obligat sa Tndeplineasca obligatiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de
Performanta, in masura in care acesta nu poate, in mod rezonabil, fie (i) sa respecte termenele de Tndeplinire
a obligatiilor contractuale in perioadele de timp prevazute, fie (ii) sa continue sa Tndeplineasca obligatiile
contractuale, ca o consecinta directa a:
a) aparitiei unui Eveniment de Forta Majora;
b) nerespectarii de catre Delegatar a obligatiilor asumate prin prezentul Contract sau de catre Operatorul
Depozitului a obligatiilor asumate prin contractul Tncheiat cu Delegatul; in ceea ce priveste
nerespectarea de catre Operatorul depozitului judetean a obligatiilor asumate prin contractul Tncheiat
cu Delegatul, Delegatul este obligat sa informeze ADI ECONEAMT despre aceasta nerespectare In
termen de eel mult 3 (trei) zile lucratoare In vederea Indeplinirii corecte a rolului ADI ECONEAMT
de mediere si de interfata, precum si de monitorizare a modului In care sunt prestate serviciile de
salubrizare In ansamblu pe raza judetului Neamt; nerespectarea de catre Delegat a acestei obligatii de
informare a ADI ECONEAMT duce la neaplicarea exonerarii sale de raspundere prevazuta In
prezentul alineat;
c) unei Modificari Legislative care obliga Delegatul sa se conformeze cerintelor si obligatiilor legate de
Serviciu mai restrictive sau mai oneroase decat, sau suplimentare fata de cerintele si obligatiile In
vigoare la data semnarii prezentului Contract.
(3) In cazul In care Delegatul se afla In imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau partial, din orice
motiv, sau considera ca anumite circumstante ar putea Impiedica In mod substantial prestarea Serviciului,
atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, In conditiile prevazute de prezentul Contract oferind In
scris detalii cuprinzatoare asupra circumstantelor, motivelor, durata posibila a Intreruperii si actiunile avute
In vedere pentru remedierea situatiei, precum si orice alte detalii pe care Delegatarul le solicita In mod
rezonabil. Invocarea oricarui motiv care ar putea Impiedica In mod substantial prestarea Serviciului nu va
atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract si nu va elibera sau exonera In niciun fel
Delegatul de obligatia de a presta Serviciul conform Contractului si a prevederilor legale In vigoare cu
privire la suspendarea sau limitarea prestarii serviciilor In domeniul salubrizarii localitatilor.

Art. 23. LIMITA DESPAGUBIRILOR
(1) Despagubirile datorate de oricare dintre Parti conform prezentului Contract vor fi limitate la acoperirea
integrala a Daunelor suferite de Partea sau persoana prejudiciata. In Intelesul prezentului Contract si articol
In despagubiri nu sunt incluse penalitatile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.
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Art. 24. RECUPERAREA DEBITELOR
(1) Delegatarul este Tndreptatit sa recupereze de la Delegat orice prejudicii suferite din vina Delegatului,
care sunt descoperite dupa Tncetarea Contractului, in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti
aplicabile.
(2) Partile pot agrea compensarea Tntre sumele astfel datorate de Delegat si orice sume datorate de catre
Delegatar Delegatului, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului partilor de a conveni plata in
transe.
(3) Comisioanele bancare si alte sume similare rezultate din operatiunile legate de plata sumelor datorate de
Delegat Delegatarului cad in integralitate in sarcina Delegatului.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE IMPREVIZIBILE
Art. 25. FORTA MAJORA
(1) ,,Forta Majora" Tnseamna un eveniment mai presus de vointa Partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, imprevizibil si care face imposibila executarea si respectiv Tndeplinirea Contractului.
Evenimentele de forta majora vor include urmatoarele, fara a se limita la acestea:
a) Evenimente naturale de forta majora cum ar fi:
i.

trasnete, cutremure, uragane, inundatii sau seceta si alte conditii climaterice extraordinare ca de
exemplu temperaturi anormal de scazute;

ii.

explozii, foe sau inundatii (daca nu sunt cauzate de Partea respectiva sau orice alta persoana
pentru care aceasta este responsabila);

iii.

contaminari nucleare, chimice sau biologice (daca nu sunt cauzate de Partea respectiva sau orice
alta persoana pentru care aceasta este responsabila);

iv.

bombe sau alte munitii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relieve arheologice.

b) Evenimente politice de forta majora cum ar fi:
i.

razboi, conflict armat, invazii, blocade si embargouri;

ii.

actiuni violente de strada sau rebeliuni civile;

iii.

orice act sau amenintare de terorism credibila in mod rezonabil la adresa Partii respective sau
privind bunurile de infrastructura aferente Serviciului;
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iv.

greve sau alte miscari revendicative la scara nationala.

c) Evenimente nefavorabile de forta maj ora cum ar fi:
i. neacordarea, fara un motiv justificat, de catre orice Autoritate Competenta, Delegatului a oricaiui
aviz, permis, licenta sau a oricaror autorizatii necesare executarii obligatiilor contractuale,
retragerea acestora sau refuzul de a reinnoi aceste avize, permise, licente sau autorizatii sau orice
acte sau omisiuni ale oricarei autoritati competente avand efecte similare;
ii. orice actiune reglementara neintemeiata sau nerezonabila dispusa de oricare autoritate
competenta Tmpotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricaror
permise, licente sau autorizatii existente, fara un motiv Tntemeiat)
iii. orice rechizitionare, expropriere, nationalizare sau confiscare de facto a oricarui bun sau drept
semnificativ al Delegatului de catre Guvernul Romaniei sau de catre oricare autoritate
competenta (alta decat ca rezultat al Tncalcarii de catre Delegat a permiselor, licentelor,
autorizatiilor sau a oricarei prevederi legale sau reglementare);
iv. aparitia unor acte ilegale din partea unor terti inclusiv poluarea ilegala, in mod intentionat sau
accidental.
Forta Maj ora nu va include: probleme financiare ale Partilor, livrarea cu Tntarziere a material el or sau
executare cu Tntarziere / neexecutarea de catre contractantii acestora a obligatiilor lor contractuale, conditii
meteorologice posibile in conditiile climatice din Aria Delegarii, insuficienta fortei de munca sau a
echipamentelor sau a material el or (daca nu se datoreaza Fortei Maj ore),
(2) in situatia in care un eveniment de Forta Maj ora (conditie care va include consecintele acestuia)
Tmpiedica una dintre Parti sa Tsi respecte sau Tntarzie respectarea obligatiilor decurgand din prezentul
Contract, se vor aplica urmatoarele masuri:
a) Partea va fi scutita de respectarea si de raspunderea pentru nerespectarea acelor obligatii pe care nu le
poate Tndeplini ca o consecinta a unui eveniment de Forta Maj ora, fara a aduce prejudicii obligatiilor
de Tncheiere a asigurarilor prevazute in prezentul Contract.
b) Orice perioada de timp acordata sau permisa in baza prezentului Contract pentru Tndeplinirea oricarei
obligatii (inclusiv obligatiile legate de Indicatorii de Performanta si durata Contractului daca Forta
Maj ora a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungita cu perioada de timp cat dureaza
evenimentul de Forta Maj ora; cu conditia, totusi, ca Partea afectata sa-si fi respectat obligatiile ce-i
revin in baza alin. (4) si (5) ale prezentului articol.
(3) O Parte afectata de un eveniment de Forta Maj ora va informa cealalta Parte si ADI ECONEAMT cat mai
curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare dupa ce ia cunostinta de aparitia unui eveniment
de Forta Maj ora, furnizand detalii complete despre durata si efectele estimate ale acestuia. Daca evenimentul
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de Forta Majora dureaza mai mult de o saptamana, Partea afectata va informa periodic cealalta Parte si ADI
ECONEAMT dar nu mai rar de o data la doua saptamani despre derularea evenimentelor.
(4) O Parte afectata de un eveniment de Forta Majora va depune toate eforturile pentru a-si relua
Tndeplinirea obligatiilor cat mai curand posibil, iar intre timp sa diminueze efectele acestui eveniment,
pentru a-si Tndeplini obligatiile contractuale neafectate de Forta Majora si va informa complet cealalta Parte
in legatura cu masurile luate in acest sens, cu conditia ca acest lucru sa nu presupuna costuri nerezonabile
pentru Partea afectata de evenimentul de Forta Majora.
(5) Daca la expirarea unei perioade de eel putin 30 de zile de la aparitia unui eveniment de Forta Majora,
acest eveniment de Forta Majora (sau consecintele acestuia) continua si afecteaza in mod semnificativ
furnizarea Serviciului sau executarea obligatiilor contractuale, astfel meat majoritatea Indicatorilor de
Performanta Tnca de atins nu poate fi Tndeplinita si/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanta atunci
cand respectarea acestora a fost deja Tndeplinita nu poate fi mentinuta ca urmare a acelui eveniment de Forta
Majora, atunci oricare dintre Parti va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti Tncetarea prezentul Contract,
fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese, in orice moment dupa expirarea acestei perioade, cu
conditia ca evenimentul de Forta Majora sa continue Tnca In momentul acestei notificari si cu un preaviz de
10 zile.

Art. 26. MENTINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL
(1) Partile vor urmari In permanenta mentinerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.
(2) Delegatul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, daca aceasta
crestere rezulta In urma unui eveniment de Forta Majora, astfel cum este descris la Art. 25 de mai sus.
(3) in situatia In care, independent de Delegat si de vointa sa, Modificari Legislative, constrangeri tehnice,
economice, financiare sau, In general, evenimente neprevazute care nu constituie evenimente de forta majora
astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, altereaza echilibrul
economico-fmanciar al prezentului Contract, si daca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin
modificarile / ajustarile de tarife, Partile se obliga sa renegocieze termenii si conditiile prezentului Contract,
In scopul restabilirii echilibrul economico-fmanciar al Contractului.
(4) Daca, la expirarea unei perioade de eel putin 60 (saizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Parti, de la
Inceperea negocierilor prevazute la alineatul precedent, acestea esueaza, atunci oricare dintre Parti va avea
dreptul sa notifice celeilalte Parti Incetarea prezentul Contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda dauneinterese, Delegatul pastrand obligatia de a presta Serviciului In continuare pe o durata de eel mult 90
(nouazeci) de Zile, In vederea asigurarii continuitatii Serviciului.
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Art. 27. CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPTIEI
(1) Delegatul nu va acorda si nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractantii
sau mandatarii acestuia (inclusiv ADI ECONEAMT), nici un fel de cadou sau plata sub orice forma, ca
stimulare sau recompensa pentru a actiona, pentru ca a actionat sau ca s-a abtinut sa actioneze Tntr-un anume
fel, pentru ca s-a aratat in favoarea sau s-a abtinut sa se arate in defavoarea oricarei persoane, in legatura cu
acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerata o Tncalcare grava a Contractului ce
poate duce la rezilierea acestuia.
(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract in cazul in care Delegatul sau orice persoana angajata de
acesta sau actionand in numele sau:
a) a oferit, a dat sau a fost de acord sa ofere oricarei persoane orice cadou sau comision de orice natura drept
stimulent sau recompensa pentru ca a realizat sau realizeaza ori s-a abtinut sau se abtine de la vreo fapta
legata de prezentul Contract ori de orice alta relatie contractuala cu Delegatarul;
b) a realizat sau s-a abtinut de la o actiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricarei persoane in relatie
cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;
c) a comis orice infractiune de dare si/sau luare de mita ori coruptie, potrivit Legii, privitor la prezentul
Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;
d) a oferit orice onorariu sau recompensa, alta decat salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, in
virtutea functiei sau pozitiei ocupate, nu avea dreptul.

Art. 28. MODIFICAREA CONTRACTULUI
(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional Tncheiat in scris Tntre Partile
contractante.
(2) Contractul nu poate fi modificat in sensul introducerii in obiectul acestuia a unei activitati care nu a facut
obiectul delegarii gestiunii, conform legii.
(3) Delegatarul poate modifica unilateral cerintele legate de modul de prestare a Serviciului care sunt
prevazute in Regulamentul serviciului public de salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt sau Caietul de
Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii unora dintre activitatile componente ale serviciului de
salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara
"ECONEAMT" din zona 3, Judetul Neamt, anexe la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente
si anexarea, prin act aditional la Contract, a noului Regulament, respectiv Caiet de Sarcini. In cazul in care
aceste modificari afecteaza echilibrul contractual se vor aplica prevederile Art. 26 de mai sus.
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CAPITOLUL VII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 29. CAUZELE DE INCETARE A CONTRACTULUI
(1) Prezentul Contract Tnceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost Tncheiat, daca Partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia
conform prevederilor Art. 3 de mai sus si conform normelor legale aplicabile la data prelungirii;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral^ de catre Delegatar,
cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina Delegatarului;
c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Parti, prin reziliere, conform Art. 30 de mai
jos, cu plata unei despagubiri in sarcina Partii in culpa;
d) in cazul imposibilitatii obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a interventiei unui
eveniment de Forta Majora, in conditiile prevazute la Art. 25 de mai sus, fara plata unei despagubiri;
e) in situatia in care, in urma parcurgerii procedurilor speciale prevazute la Art. 25 alin. (5) si Art. 26
alin (4) din prezentul Contract, este permisa Tncetarea Contractului;
f) in cazul falimentului Delegatului;
g) in cazul lipsei, retragerii sau Tncetarii valabilitatii licentei de operare a Delegatului;
h) daca Partile convin Tncetarea Contractului, prin act aditional la acesta, fara a aduce atingere
prevederilor legale in vigoare.
(2) in cazul Tncetarii Contractului Inainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 de zile, cu exceptia
cazurilor in care sunt prevazute in mod expres in cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.
(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator caruia i se va delega
gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, dupa caz, in sensul urmatoarelor:
a) sa mentina legatura cu Delegatarul, ADI ECONEAMT si/sau noul operator, furnizarea de asistenta si
sprijin privind Serviciul si transferul lor catre Delegatar sau noul operator;
b) sa furnizeze Delegatarului, ADI ECONEAMT si noului operator toate informatiile privind Bunurile
de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum si serviciile necesare functionarii si prestarii
acestora;
c) in timpul Contractului sau dupa Tncetarea acestuia, nu va actiona In niciun fel, direct sau indirect,
care sa prejudicieze, sa Tmpiedice sau sa faca dificil transferul Serviciului.

40

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activity componente
ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara
"ECONEAMT" din zona 3, Judetul Neamt

Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECONEAMJ
Conditii contractuale

(4) La Tncetarea Contractului, din orice cauza, bunurile care au fost utilizate de Delegat in derularea
Contractului vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit (cu exceptia situatiei in care
Contractul Tnceteaza Tnainte de termen, cand Delegatul are dreptul la o indemnizatie egala cu suma
neamortizata din investitiile realizate de el in Bunurile de Retur din categoria celor prevazute la art.
17.1.1. lit. b) din prezentul Contract) si libere de orice sarcini.
b) Bunurile de Preluare vor putea sa revina Delegatarului, in masura in care acesta Tsi va exprima
intentia de a prelua aceste bunuri, in schimbul platii, catre Delegat, a contravalorii acestora, stabilita
conform Art. 17.2 din prezentul Contract.
c) Bunurile Proprii, cu exceptia Bunurilor de preluare, vor ramane proprietatea Delegatului.
(5) La data Tncetarii Contractului sau la data convenita pentru predare (,,Data de Predare"), Delegatul va
transfera, fara niciun drept de retentie, fara costuri si cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de
proprietate si garantiile legate de Bunurile de Retur, incluzand, cu conditia sa faca parte sau sa fie utilizate in
prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile si garantiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru
care Delegatarul si-a exprimat intentia de preluare si a platit contravaloarea lor pana la acea data.
(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o lista completa a
tuturor defectiunilor ce afecteaza sau ar putea afecta functionarea in conditii de siguranta a acestora. Partile
vor Tncheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur si a acelor Bunuri de Preluare
pe care Delegatarul le preia.

Art. 30. REZILIEREA CONTRACTULUI
30.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului
30.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu si obligatia) sa rezilieze prezentul Contract, in momentul
survenirii oricaruia dintre urmatoarele evenimente (,,Obligatii Incalcate") :
a) o Tncalcare semnificativa, de catre Delegat, a oricareia dintre obligatiile sale, asumate in baza
prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatiilor
Delegatarului sau asupra capacitatii Delegatarului de a respecta orice prevedere legala in vigoare si a
carei Tncalcare nu a fost remediata de catre Delegat, in conformitate cu Art. 30.1.2;
b) nerespectarea repetata si nejustificata a Indicatorilor de Performanta;
c) nerealizarea corespunzatoare sau la termenul prevazut a Investitiilor;
d) renuntarea la sau abandonarea culpabila a Serviciului, de catre Delegat;
41

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activity componente
ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara
"ECONEAMT" din zona 3, Judetul Neamt

Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECONEAMT
Conditii contractuale

e) sub-delegarea Serviciului sau sub-concesionarea bunurilor Delegatarului aferente acestora, de catre
Delegat;
f) nefurnizarea sau ascunderea de informatii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau ADI
ECONEAMT, sau Tmpiedicarea Delegatamlui sau ADI ECONEAMT de a exercita dreptul de
monitorizare a executarii prezentului Contract, astfel cum este el prevazut de clauzele contractuale;
g) in cazul Tntarzierii Delegatului cu privire la plata redeventei care se prelungeste pe o durata ce
determina acumularea de penalitati care depasesc contravaloarea redeventei anuale;
h) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;
i) Delegatul nu a Tncheiat sau nu a mentinut in vigoare asigurarile prevazute de prezentul Contract si
Anexa nr. 9 la Contract;
j) practici corupte ale Delegatului in conformitate cu Art. 27 de mai sus;
k) alte Tncalcari semnificative ale obligatiilor contractuale care sunt prevazute expres de prezentul
Contract ca reprezentand cauze de reziliere a Contractului.
30.1.2. In cazul in care Delegatarul devine Tndreptatit sa rezilieze prezentul Contract in baza clauzei 30.1.1:
a) Delegatarul poate trimite Delegatului, in scris, o notificare, mentionand felul si Tntinderea respectivei
nelndepliniri a obligatiilor ("Notificare de incalcare"). Daca o astfel de notificare este transmisa,
Delegatul va fi Tndreptatit sa remedieze aceasta incalcare in termen de 90 zile de la data primirii de
catre Delegat a acestei notificari ("Perioada de Remediere").
b) in cazul in care Delegatarul a transmis Notificarea de incalcare si daca Tncalcarea nu este remediata
in Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, in conformitate cu
prevederile literei (d) a prezentului articol 30.1.2.
c) Atunci cand o Obligatie incalcata nu poate fi remediata in mod rezonabil in Perioada de Remediere
mentionata, Delegatul va lua toate masurile necesare pentru remedierea Tncalcarii respective in cea
mai mare masura posibila in timpul Perioadei de Remediere si va face propuneri Delegatarului,
anterior expirarii respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligatii incalcate.
d) in cazul in care Delegatarul nu accepta propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau daca,
dupa acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediaza Obligatia incalcata, in conformitate
cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisa, adresata Delegatului, sa rezilieze
Contractul, iar Contractul va Tnceta Tncepand cu data prevazuta in aceasta notificare.
e) Notificarile prevazute de prezentul articol vor fi comunicate de catre si catre ADI ECONEAMT.
f) Delegatarul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
Delegatului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
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denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Delegatar. in
acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
Tndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
30.2. Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului
30.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu si obligatia) sa rezilieze prezentul Contract in caz de Tncalcare
importanta, de catre Delegatar a oricareia din obligatiile asumate in baza prezentului Contract, care are un
efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatiilor Delegatului, in baza prezentului Contract.
30.2.2. in cazul in care Delegatul are dreptul sa rezilieze prezentul Contract in baza Art. 30.2.1, se va aplica
mutatis mutandis procedura prevazuta la Art. 30.1.1

CAPITOLUL VIII. ALTE CLAUZE
Art. 31. DECLARATII SI GARANTII
(1) Fara a aduce atingere oricaror garantii sau conditii prevazute de Lege si in plus fata de orice alte
declaratii si garantii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul declara si garanteaza, la Data
Semnarii Contractului, urmatoarele:
a) este o societate legal constituita, conform legilor romane;
b) are puteri depline si autoritatea sa semneze prezentul Contract precum si sa Tsi asume si sa respecte
obligatiile prevazute in Contract;
c) a Tntreprins toate diligentele si actiunile necesare conform legilor in vigoare si documentelor sale
statutare pentru a obtine autorizarea semnarii prezentului Contract, asumarii si Tndeplinirii obligatiilor
prevazute de acesta;
d) pe Durata Contractului, Actul Constitutiv al Delegatului nu va suferi modificari care ar determina ca
Tndeplinirea ulterioara de catre Delegat a obligatiilor sale conform Contractului sa fie ilegala sau ar
presupune un conflict cu aceasta;
e) detine capacitatea functionala si financiara necesare derularii Contractului si Tndeplinirii obligatiilor
asumate prin acesta si va avea dreptul sa efectueze plati si va efectua toate platile necesare in baza
prezentului Contract si in conformitate cu prevederile sale;
f) prezentul Contract instituie obligatii contractuale, Tntemeiate si deplin acceptate de Delegat;
g) nu exista nicio actiune in justitie, arbitraj, proces aflat pe rol sau investigate judiciara sau extrajudiciara, in desfasurare sau iminenta, Tndreptate Tmpotriva Delegatului, sentinte defavorabile si nici alte
proceduri care ar putea avea ca efect neindeplinirea de catre Delegat a uneia dintre obligatiile asumate
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prin Contract, sau care ar putea afecta in orice mod derularea Contractului conform obiectivelor
Delegatarului.
h) va garanta si va apara pe Delegatar, inclusiv angajatii si Tmputernicitii acestuia, Tmpotriva oricaror
reclamatii, pretentii sau revendicari din partea unor terte parti precum si Tmpotriva unor daune si/sau
pagube, costuri si/sau cheltuieli ivite ca urmare a nerespectarii de catre Delegat a legilor in vigoare si/sau
a prevederilor prezentului Contract;
a) nu a intervenit si nu exista niciun eveniment care sa constituie o Tncalcare a obligatiilor sale si care
poate determina Tncetarea prezentului Contract sau care sa constituie o Tncalcare a obligatiilor asumate In
cadrul sau cu privire la oricare alt contract sau document la care este parte;
j) Tncheierea de catre Delegat si executarea obligatiilor rezultate din prezentul Contract de catre Delegat si
tranzactiile prevazute de prezentul Contract nu contravin sau nu exced:
(i) Nici unei Legi aplicabile Delegatului;
(ii) Actului Constitutiv al Delegatului;
(iii) Nici unui contract sau document la care Delegatul este parte sau care este obligatoriu pentru
Delegat sau oricareia din obligatiile, proprietatile, bunurile sau veniturile Delegatului
k) Toate garantiile, declarable, asigurarile de asumare a obligatiilor si orice alte raspunderi asumate de
Delegat in baza acestui Contract au efecte cumulative si niciuna nu va fi interpretata separat.
(2) Fara a aduce atingere oricaror garantii sau conditii prevazute de Lege si in plus fata de orice alte
declaratii si garantii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatarul declara si garanteaza
urmatoarele:
a) are dreptul de a-si asuma obligatii si de a-si Tndeplini obligatiile asumate prin acest Contract;
b) Tncheierea si executarea prezentului Contract au fost aprobate prin hotarari ale autoritatilor deliberative
ale unitatilor administrativ-teritoriale care constituie Delegatarul si prin hotarare a adunarii generate a ADI
ECONEAMT, nicio alta aprobare sau formalitate administrativa suplimentara nefiind necesara;
c) are dreptul sa puna la dispozitia Delegatului bunurile concesionate si sa delege gestiunea Serviciului;
d) Incheierea prezentului Contract, exercitarea drepturilor sale si/sau Tndeplinirea sau respectarea de catre
Delegatar a obligatiilor ce-i revin in baza Contractului nu Tncalca nicio prevedere legala, niciun act
administrativ sau hotarare judecatoreasca, iar Delegatarul are autoritatea necesara pentru a acorda drepturi
exclusive Delegatului, dupa cum se prevede in prezentul Contract;
e) obligatiile asumate de catre Delegatar prin Contract sunt obligatii asumate in conformitate cu prevederile
legale, valabile, avand caracter obligatoriu in baza Legii.

44

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activity componente
ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara
"ECONEAMT" din zona 3, Judetul Neamt

Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECONEAMJ
Conditii contractuale

Art. 32. CONFLICTUL DE INTERESE
(1) Delegatul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau Tndeparta orice situatie care are sau poate
avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod obiectiv si impartial. Astfel de situatii pot
aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice sau nationale, legaturilor de familie sau
emotionale, or al altor legaturi sau interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese
trebuie notificata de catre Delegat imediat Delegatarului, in scris.
(2) Delegatul va garanta ca personalul sau, inclusiv eel de conducere, nu se afla Tntr-o situatie care poate da
nastere unui conflict de interese. Delegatul va Tnlocui, imediat si fara nici un fel de compensate din partea
Delegatarului, orice membru al personalului sau care se afla Tntr-o astfel de situatie.
(3) Delegatarul Tsi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de Delegat in conformitate cu
prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri suplimentare daca va considera
acest lucru ca fiind necesar.
(4) Delegatul se va abtine de la orice legaturi si relatii, comerciale sau de alta natura, care au sau pot avea ca
efect compromiterea independentei sale sau a personalului sau. in cazul in care Delegatul nu poate mentine
aceasta independents, Delegatarul are dreptul de a rezilia contractul, fara obligatia notificarii formale a
Delegatului si fara a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despagubiri pentru orice daune
suferite ca urmare a acestei situatii.

Art. 33. POLITICA DE MENTINERE SI RECALIFICARE A FORTEI DE MUNCA, PRECUM SI
PROTECTIA ACESTEIA PE DURATA VALABILITATII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
(1) Delegatul va asigura forta de munca necesara pentru furnizarea Serviciului, precum si formarea
profesionala a salariatilor. Delegatul este raspunzator de angajarea in prestarea Serviciului a unui numar
suficient de persoane cu abilitatile, Tndemanarile, cunostintele, instruirea, calificarile si experienta necesare
si adecvate unei bune desfasurari a Serviciului si se va asigura ca are suficient personal de rezerva pentru
prestarea in bune conditii a Serviciului, pe toata durata Contractului.
(2) Delegatul se va asigura ca toti angajatii sai implicati in prestarea Serviciului vor fi instruiti corespunzator
cu:
a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;
b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului si Caietul de Sarcini al
Serviciului, anexe la prezentul Contract;
c) toate procedurile si standardele convenite Tntre Parti la anumite interval de timp;
d) toate procedurile, regulile, regulamentele si legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile
de securitate si siguranta in munca, riscul de incendiu si prevederile in caz de incendiu;
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(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, in conditiile stabilite cu Delegatarul
si cu ADI ECONEAMT in cadml misiunii acesteia de monitorizare a executarii prezentului Contract si va
solicita personalului sa poarte si sa aiba la vedere Tnsemnele de identificare pe toata durata prestarii
Serviciului.
(4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supravegheat si Tsi Tndeplineste Tndatoririle
in conformitate cu prezentul Contract..
(5) Pe perioada executarii prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita
personalului (inclusiv cele referitoare la masurile de siguranta) existente in Regulamentul intern al sau.
Delegatarul va avea dreptul sa solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern si modificarea
Regulamentului intern in masura in care solicitarea de modificare este rezonabila, in legatura cu dispozitii
ale Regulamentului care afecteaza modul de prestare a Serviciului si in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile. Dupa aprobarea Regulamentului intern, Delegatul Tl va afisa la loc vizibil si Tl va aduce la
cunostinta tuturor angajatilor, facand dovada acestei formalitati catre Delegatar prin prezentarea
semnaturilor de luare la cunostinta. Delegatul va lua masuri disciplinare corespunzatoare Tmpotriva oricarei
persoane angajate de acesta care nu respecta prevederile Regulamentului intern.
(6) Delegatul este raspunzator Tn Tntregime de angajarea si de conditiile de lucru ale angajatilor sai.
(7) Delegatul este raspunzator si va suporta toate costurile si cheltuielile legate de angajarea personalului, de
transportul acestuia si achitarea la timp a salariilor.
(8) in cazul Tncetarii prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajeaza sa preia
direct sau sa asigure preluarea de catre noul operator al Serviciului, in masura in care va fi posibil, a
salariatilor Delegatului, care sunt afectati de catre acesta furnizarii Serviciului.
(9) Personalul angajat al Delegatului beneficiaza de toate drepturile prevazute in contractul colectiv sau
individual de munca. Delegatul va Tntocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajati, in vederea
perfectionarii acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.
(10) Numarul angajatilor Delegatului va fi stabilit de acesta, in functie de politicile proprii, dar sa fie
suficient pentru Tndeplinirea Serviciului, iar pentru personalul cheie, in conformitate cu cerintele din Caietul
de sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensatii prevazute de Lege sau contracte colective
din partea Delegatului.
(11) Delegatul va lua toate masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de
protectie a muncii, in conformitate cu dispozitiile legale. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru
toate activitatile prestate in sensul Contractului sau orice alte activitati care au legatura cu acesta, pentru a
asigura securitatea si sanatatea propriilor angajati, precum si a reprezentantilor Delegatarului sau ADI
ECONEAMT si a oricarei alte persoane care intra in incintele Delegatului. Principiile si metodele privind
sanatatea si securitatea in munca aplicate de Delegat vor fi in conformitate cu Legea.
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(12) Delegatul va revizui Planul Securitate si Sanatate a Muncii, ori de cate ori va fi necesar si ori de cate ori
se vor face schimbari ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje si echipamente noi, etc. si va
prezenta Delegatarului si ADI ECONEAMT care monitorizeaza executarea Contractului, documentul
revizuit.
(13) Delegatul va avea in vedere siguranta in munca pentru toate persoanele implicate in prestarea
Serviciului si va mentine toate amplasamentele, cladirile, instalatiile, vehiculele si utilajele (in masura in
care acestea se afla sub controlul sau) Tntr-o stare de functionare corespunzatoare pentru evitarea pericolului,
va Tntretine, pe cheltuiala proprie, instalatia de iluminare, elementele de protectie, semnele de avertizare si
va urmari amplasarea si instalarea acestora ori de cate ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau a
ADI ECONEAMT, sau la solicitarea oricarei institutii competente sau autoritati pentru protectia, siguranta si
sanatatea populatiei.

Art. 34. CONFIDENTIALITATE
(1) Partile convin ca prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informatii Confidentiale si pot fi
dezvaluite fara restrictii. In Tntelesul prezentului articol prin Parte se va Tntelege inclusiv ADI ECONEAMT.
(2) Fiecare Parte va pastra confidentiale toate Informatiile Confidentiale primite de la cealalta Parte in
legatura cu prezentul Contract si va face toate eforturile pentru a Tmpiedica salariatii si alte persoane aflate in
relatii de subordonare sa dezvaluie astfel de Informatii Confidentiale vreunei persoane.
(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:
a) nici unei dezvaluiri de informatii care este solicitata de catre orice persoana care Tsi Tndeplineste
obligatiile conform prezentului Contract, in scopul Tndeplinirii acelor obligatii;
b) oricarei informatii cu privire la care o Parte poate demonstra ca este deja sau devine general
disponibila si in domeniul public, altfel decatin urma Tncalcarii prezentului Articol;
c) oricarei dezvaluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de catre o Autoritate Competenta sau de
catre un organ de jurisdictie;
d) oricarei dezvaluiri care este solicitata in temeiul oricarei cerinte prevazute de Lege care are efecte
asupra Partii care face dezvaluirea sau al regulilor oricarei burse de valori sau Autoritati Competente
ori Autoritati Relevante, ce are forta juridica obligatorie sau, daca nu are forta juridica obligatorie,
conformarea fata de aceasta constituie o practica generala a persoanelor supuse reglementarilor
bursei de valori sau ale Autoritatii Competente sau Autoritatii Relevante respective;
e) oricarei dezvaluiri de informatii care sunt deja in mod legal in posesia Partii ca destinatar, Tnainte de
dezvaluirea acestora de catre Partea care face dezvaluirea;
f) oricarei furnizari de informatii catre consultants profesionali ai Partilor;
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g) oricarei dezvaluiri de catre Delegatar/ADI ECONEAMT a unor informatii legate de Serviciu si
oricarei alte informatii care pot fi solicitate in scopul efectuarii unui proces de audit, catre un delegat
ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv catre consultants sai, in cazul in care Delegatarul decide
organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;
h) oricarei Tnregistrari sau evidente a Autorizatiilor si Tnregistrari de proprietate necesare; sau i)
oricarei dezvaluiri facute in scopul examinarii si certificarii conturilor uneia dintre Parti;
(4) Cand dezvaluirea este permisa in baza alineatului de mai sus, altfel decat conform literelor b), d), e), g) si
h) de mai sus, Partea care furnizeaza informatiile se va asigura ca destinatarul informatiilor este supus
acelorasi obligatii de confidentialitate ca si cele cuprinse in prezentul Contract.
(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informatii emise sau furnizate de sau in numele
Delegatarului in legatura cu prezentul Contract altfel decat pentru scopurile prezentului Contract, decat cu
acordul scris al Delegatarului.
(6) La sau Tnainte de Data Expirarii sau Data incetarii Tnainte de Termen, Delegatul se va asigura ca toate
documentele sau evidentele computerizate aflate in posesia, detentia sau sub controlul sau, care contin
informatii referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

Art. 35. RELATIIPUBLICE
(1) Delegatul, angajatii sau agentii sai nu vor face declaratii privitoare la Contract in presa, televiziune, radio
sau alte mijloace de comunicare, fara acordul scris prealabil al Delegatarului sau ADI ECONEAMT.
(2) Delegatul, in urma solicitarii prealabile in scris a Delegatarului sau ADI ECONEAMT, va furniza
acestora informatiile necesare comunicarii cu reprezentantii presei, televiziunii, radioului sau altor mijloace
de comunicare, privind orice detalii ale Contractului.
(3) Delegatul nu va acorda permisiunea de a fotografia sau filma Bunurile de Retur folosite in executare
Contractului fara aprobarea prealabila a Delegatarului.
(4) Delegatul va respecta politicile Delegatarului si ADI ECONEAMT in relatia cu presa si in general massmedia, care i-au fost comunicate.

Art. 36. PUBLICITATE
(1) Nu este permisa amplasarea de reclame de nici un fel pe Bunurile de Retur care sunt utilizate in
executarea Contractului (terenuri, cladiri, instalatii, utilaje, echipamente), fara aprobarea scrisa prealabila a
proprietarului Bunurilor de Retur sau a ADI ECONEAMT. Orice reclama amplasata pe Bunurile de Retur,
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instalata cu aprobarea de mai sus, va fi Tnlaturata la Tncetarea Contractului, din initiativa Delegatarului care
nu are nici o obligatie de mentinere a vreunor astfel de materiale publicitare.
(2) La solicitarea proprietarului Bunurilor de Retur sau ADI ECONEAMT, Delegatul va permite
amplasarea, pe toate Bunurile de Retur care sunt utilizate in executarea Contractului (terenuri, cladiri,
instalatii, utilaje, echipamente), reclame, panouri, Tnsemne, dupa caz.

Art. 37. PROPRIETATE INTELECTUALA SI DREPTURI DE AUTOR
(1) Desenele, planurile, specificatiile, instructiunile, manualele si alte documente create, produse sau
comandate de catre Delegat si care se raporteaza la furnizarea Serviciului si drepturile de autor care sunt
legate de acesta, precum si toate drepturile de proprietate intelectuala ale Delegatului sunt si vor ramane
proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Delegatul se obliga ca, la solicitarea rezonabila a Delegatamlui si in
masura posibilului, sa acorde Delegatamlui drepturi de utilizare asupra acestora corespunzatoare scopului
solicitarii, pe baza unui acord scris in acest sens, precizand toate conditiile tehnice, economice, juridice si
durata folosirii lor.
(2) De asemenea, metodele si know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt si vor ramane proprietatea exclusiva
a Delegatului. Delegataml se angajeaza expres sa nu divulge acest know-how, in totalitate sau in parte, catre
terti, oricine ar fi acestia.

Art. 38. TAXE
Toate obligatiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgand din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie
vor fi suportate de catre Partea careia, in conformitate cu Legea, Ti incumba respectiva obligatie fiscala.

Art. 39. CHELTUIELI
Doar daca nu este altfel stipulat in mod expres in acest contract, fiecare Parte Tsi va plati propriile costuri si
cheltuieli (inclusiv onorariile si cheltuielile agentilor sai, reprezentantilor, consilierilor si contabililor)
necesare pentm pregatirea, semnarea Tndeplinirea si respectarea termenilor acestui Contract.

Art. 40. IMPARTIREA RESPONSABILITATILOR DE MEDIU INTRE PARTI
(1) incepand cu Data de incepere a Contractului, Delegatul va fi raspunzator de orice Tncalcare a
prevederilor oricarei Legi referitoare la mediul Tnconjurator, care apare sau a avut loc dupa aceasta data.
(2) Delegatul nu va putea fi tinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatamlui,
cauzate anterior Datei Intrarii in Vigoare si care au avut ca rezultat o Tncalcare sau nerespectare a
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prevederilor oricarei Legi privind mediul Tnconjurator. Delegatarul se obliga sa-1 despagubeasca pe Delegat
pentru orice astfel de raspundere legata de mediul Tnconjurator.

Art. 41. RENUNTARE
(1) Nu se va putea considera ca s-a renuntat la vreun drept, termen sau prevedere din Contract de catre
oricare Parte decat daca aceasta renuntare este efectuata in scris si in mod expres de respectiva Parte.
(2) Faptul ca o Parte renunta la invocarea Tncalcarii unei clauze contractuale de catre cealalta Parte nu
Tnseamna ca renunta la invocarea Tncalcarilor ulterioare ale aceleiasi sau ale oricarei alte clauze. Faptul ca o
Parte renunta la invocarea nelndeplinirii unei obligatii contractuale de catre cealalta Parte nu Tnseamna ca
renunta la invocarea neexecutarilor ulterioare.
(3) Nici o renuntare nu va avea efecte juridice daca nu este specificata In mod expres ca fund renuntare si
comunicata In scris celeilalte Parti conform regulilor privind comunicarile Intre Parti stipulate In prezentul
Contract.
(4) Nicio renuntare a oricarei Parti la orice termen sau conditie a prezentului Contract, In unul sau mai multe
cazuri, nu va fi considerata sau interpretata ca renuntare ulterioara la aceiasi/aceleasi sau alti/alte termeni sau
conditii ai Contractului.

Art. 42. NULITATEA CONTRACTULUI
(1) Daca una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt In orice masura anulate sau nu pot fi
executate ca urmare a prevederilor Legii, celelalte prevederi ale acestui Contract nu vor fi afectate si vor
ramane In continuare valide si aplicabile In masura permisa de Lege.
(2) Anularea sau inaplicabilitatea oricaror prevederi ale prezentului Contract vor fi stabilite In conformitate
cu Art. 46 de mai jos - ,,Legea aplicabila si solutionarea litigiilor". Partile convin sa depuna toate eforturile
pentru a negocia o modificare echitabila a prevederilor acestui Contract anulate sau inaplicabile, iar
validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

Art. 43. RELATIILE INTRE PARTI
(1) Nicio prevedere a acestui Contract nu constituie si nu trebuie sa fie interpretata ca un parteneriat Intre
Parti. Niciuna dintre Parti nu va constitui si nu va fi considerata ca agentul celeilalte Parti, In niciun scop.
(2) Delegatul nu va avea niciun drept, nicio autoritate si nici nu va actiona, nu va intra In contact, nu va
reprezenta, garanta sau suporta nici o raspundere si nu-si va asuma alte obligatii, expres sau implicit, de
niciun fel In numele Delegatarului sau care sa oblige Delegatarul.
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Art. 44. DREPTURILE TERTILOR
(1) Nicio terta parte care nu este Parte a acestui Contract nu va avea dreptul sa puna in aplicare vreuna din
obligatiile, drepturile sau prevederile prezentului Contract, daca nu este stipulat in mod expres. Nici un
element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensa^i conform sau
in temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decat Parole §i succesorii lor respectivi, nici nu va
elibera sau exonera de obligatii sau raspundere vreo alta persoana, ter^a fata de vreuna dintre Pai^i, nici nu va
conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acjiune Tmpotriva vreunei Par^i din prezentul Contract
(2) ADI ECONEAMT va avea dreptul sa exercite in numele si pe seama Delegatarului drepturi contractuale
ale acestuia, conform prevederilor prezentului Contract si in baza mandatului primit prin statutul Asociatiei.
Delegatul recunoaste competenta ADI ECONEAMT de a exercita aceste drepturi astfel cum se stipuleaza in
prezentul Contract.

Art. 45. VALABILITATE
Prin prezenta Partile convin ca la Tncetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligatiile
Delegatului de mentinere a continuitatii Serviciului pentru o perioada de maxim 90 (nouazeci) de Zile de la
emiterea Notificarii de reziliere emisa in conformitate cu prevederile art. 30.1.2 lit. d), precum si Art. 14
(Redeventa), Art. 46 (Legea aplicabila si solutionarea litigiilor), Art. 19 (Raspunderea, penalitati si
despagubiri in sarcina Delegatului), Art. 34 (Confidentialitatea), Art. 35 (Relatii publice), Art. 38 (Taxe) vor
ramane in vigoare si Tsi vor produce efectele si vor fi aplicabile de catre Delegatar.

Art. 46. LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR
(1) Partile convin ca acest Contract va fi interpretat si executat conform legilor din Romania.
(2) In cazul unei dispute sau neintelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Partile vor face
toate eforturile necesare pentru a solutiona pe cale amiabila orice disputa in termen de treizeci (30) de zile
(sau o perioada mai lunga daca Partile convin astfel) din momentul in care una dintre Parti a comunicat
celeilalte Partii in scris existenta unei dispute. Daca disputa nu poate fi solutionata pe cale amiabila, atunci,
de la data la care una dintre Parti a primit comunicarea scrisa a celeilalte Parti referitor la imposibilitatea
ajungerii la o solutie a disputei pe aceasta cale, oricare dintre Parti poate supune spre solutionare disputa in
fata instantelor judecatoresti competente din Romania.

Art. 47. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile dintre Parti se vor efectua in limba
romana.
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Art. 48. COMUNICARI
(1) Orice comunicare Tntre Pan;i, referitoare la Tndeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa in
scris, in limba romana, la adresele stabilite in prezentul Contract.
(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in momentul primirii.
(3) Comuniearile Tntre parji se pot face §i prin fax sau e-mail, cu condijia confirmarii de primire.

Prezentul Contract este Incheiat in limba romana, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare
Parte.

DELEGATAR
Asociajla
de Dezvoltare
,,ECONEAMJ"

Presedinte,

DELEGAT
Intercomunitara Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. (lider asociere)
si S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. (asociat)

Reprezentant,
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Anexa nr.l
Regulamentul Serviciului public de salubrizare al localitafilor din Judetul Neamf
(aprobat prin HCJ/HCL, ca parte a documentafiei de atribuire)
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Anexa nr. 2
Caietul de Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii unora dintre activitatile
componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrate teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara "ECONEAMT" din zona 3, Judetul Neamt
(aprobat prin HCJ/HCL, ca parte a documentajlei de atribuire)
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Anexa nr. 3
Fisa de date a achizitiei, inclusiv clarificarile autoritatii contractante facute inaintea deschiderii
ofertelor
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Anexa nr. 4
Oferta tehnica si financiara a Delegatului, inclusiv clarificarile date de acesta, dupa deschiderea
ofertelor
(se regasesc la dosarul achizitiei, fiind declarate confidenfiale de catre ofertantul castigator)
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Anexa nr. 5 Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate
Delegatului

(a se vedea Anexele 1, 2 si 3 la Caietul de Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii
unora dintre activitafile componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara "ECONEAMJ" din zona 3,
Jude{ul Neamt, aprobat prin HCJ/HCL, ca parte a documentatiei de atribuire)
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Anexa nr. 6
Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute in Anexa nr. 5
(se va incheia in Perioada de Mobilizare, dupa semnarea contractului de delegare)
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Anexa nr. 7
Lista indicativa a Bunurilor de Preluare
(nu este cazul)
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Anexa nr. 8 Programul de
investitii (nu este cazul)
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Anexa nr. 9
Asigurari
(se vor incheia de catre Delegat in Perioada de Mobilizare)
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Anexa nr. 10
Garantia de Buna Executie
(se va incheia de catre Delegat in Perioada de Mobilizare)
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Anexa nr. 11
Indicatorii de performanta
(se regasesc in Regulamentul Serviciului public de salubrizare al localitatilor din Judetul NeamJ:,
aprobat prin HCJ/HCL, ca parte a documentafiei de atribuire)

Indicatorii de performanta dupa care este apreciata activitatea Delegatului sunt cei precizati in Regulamentul
serviciului public de salubrizare al localitatilor din Judetul Neamt.
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