
                                                              ANEXA NR. 4 la Hotărârea nr.             / 
                                                  a Consiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț 

 

 
                         

 

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE 
ÎNTRETINERE, DEZVOLTARE ȘI AMENAJARE A SPAȚIILOR VERZI ALE ORAȘULUI TÎRGU 

NEAMȚ 

Nr._______  din_________________ 

 
DELEGATAR: ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
DELEGAT: 

 
În temeiul Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, cu modificările si completările ulterioare, Legii 88/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, HG nr. 867  din 
16 noiembrie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune 
de lucrari si concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 
de servicii; 

OG 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, HG 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
OG 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare. 

 
CAPITOLUL I 
PĂRŢI CONTRACTANTE 
 

Între 
ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ, cu sediul în TÎRGU NEAMŢ, str. Ştefan cel Mare, nr.62, cod poştal 
615200 judeţul Neamţ, telefon/fax________, cod unic înregistrare 2614104, cod IBAN 
RO05TREZ49321A300530XXX , deschis la Trezoreria oraşului Tîrgu Neamţ, reprezentat prin Dl. 
HARPA VASILICĂ, având funcţia de PRIMAR al oraşului Tîrgu Neamţ, pe de o parte, în calitate de 
DELEGATAR, 
şi 
Operatorul......................................................., codul unic de înregistrare ..................................., cu 
sediul 
(denumirea operatorului) 
principal în ........................................, str. ................................ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., 
judeţul........................................, reprezentata legal de ..................................., având funcţia 
de............................., pe de alta parte, în calitate de DELEGAT, 
 
 
 
 
au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotarârii  Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt 
nr……….CAPITOLUL II. DISPOZITII GENERALE 
 
Secţiunea 1. Definiţii şi interpretare 



Art.1 - (1) În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) aria delegării - delimitează aria sau ariile de competenţă teritorială a delegatarului, în cadrul 
căreia este prestat serviciul de intretinere, dezvoltare si amenajare spatii verzi care face obiectul 
contractului; 
b) bunuri de retur - sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea 
delegatului,inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii 
obiectivelor delegării si care, la încetarea contractului, revin de plin drept şi gratuit, în bună stare, 
exploatabile si libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetării contractului înainte 
de termen, delegatarul este îndreptaţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din 
fondurile sale; 
d) bunuri proprii - acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului; 
e) drept exclusiv – drept acordat de delegatar care permite delegatului prestarea serviciului în aria 
delegarii, cu excluderea oricărui alt operator; 
f) delegatar - autoritatea contractantă, respectiv unitatea administrative-teritorială, sau după caz, 
asociaţia de dezvoltare intercomunitară, care are calitate de parte contractantă într-un contract de 
delegare prin concesiune a serviciului/activităţii de utilitate publică 
g) delegat - ofertantul câştigător al procedurii de atribuire care are calitate de parte contractantă 
într-un contract de delegare prin concesiune a serviciului/activităţii de utilitate publică 
h) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă si inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei parţi, care nu se datoreaza 
greşelii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente:razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă;  
i) redevenţa – plata facută de delegat catre delegatar în schimbul dreptului de a exploata bunurile 
publice/private concesionate si de a presta/furniza serviciul/activitatea/activitaţile; 
j) zi – zi calendaristica. 
 
Secţiunea 2. Anexele contractului 
Art. 2 - (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe: 
a) Anexa 1 - Studiul de oportunitate  privind  delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului 
Public de Întreținere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi ale orașului Tîrgu Neamţ  
b) Anexa 2 - Regulamentul privind  delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului 
Public de Întreținere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi ale orașului Tîrgu Neamţ, cu 
anexa 2.1. – Indicatori de performanta, aprobat prin HCL nr.----------din------------------------ 
c) Anexa 3 -  Caietul de sarcini privind  delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului 
Public de Întreținere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi ale oraşului Tîrgu Neamţ.  
Caietul de sarcini cuprinde si tabelul centralizator al spatiilor verzi din orasul Tirgu Neamt 
pe care se  vor face lucrarile  de intretinere, dezvoltare si amenajare din contactul de 
delegare. (anexa 3.1.) 
  (2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeasi valoare contractuală între părţi ca 
si dispoziţiile cuprinse în contract. Împreună constituie documentele delegării gestiunii serviciului 
prin concesiune. 
 

 
CAPITOLUL III. DISPOZIŢII SPECIALE 
 
Secţiunea 1. Aria delegării 
Art. 3 – Aria delegării cuprinde aria teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
 
Secţiunea 2. Obiectul contractului 
Art. 4 – Obiectul contractului îl constituie: 
          Dreptul exclusiv de a presta următoarele activităţi specifice serviciului de întretinere, 
dezvoltare si amenajare a spatiilor verzi ale orașului Tirgu Neamț : 

A)ACTIVITATEA DE AMENAJARE PRESUPUNE: 



1) desfundarea solului la cazma (30) cm  si nivelarea terenului cu sapa si grebla; 
2) desfundarea (sapatura) mecanica a solului si nivelarea terenului; 
3) completarea/imprstierea pamantului vegetal de umplutura; 
4) decaparea terenurilor degradate in strat de 10 cm; 
5) extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi; 
6) semanatul gazonului; 
7) montarea gazonului rulou; 
8) plantarea speciilor floricole anuale, bianuale, perene pana la 15 cm inaltime (50 buc./mp); 
9) plantarea speciilor florifere anuale, bianuale, perene, peste 15 cm inaltime (40 buc./mp); 
10) plantat bulbi, rizomi ( lalele, crochus, gladiole, narcise, zambile, canna s.a.); 
11) plantarea trandafirilor; 
12) plantarea arbustilor fara balot de pamant; 
13) plantarea puietilor de arbori foiosi si rasinosi fara balot de pamant; 
14) plantarea  arbustilor cu balot de pamant; 
15) plantarea puietilor de arbori foiosi si rasinosi cu balot de pamant; 
16) plantarea gardului viu pe doua randuri cu un numar de 7 file la metru liniar; 
17) saparea gropilor poligonale-dimensiunea gropii 40x40x40 cm; 
18) montarea tutorelui din lemn la puiet; 
19) amenajarea terenului cu mulci decorativ; 
20) amenajare stancarie cu piatra ornamentala cu piese (bucati piatra) ce au dimensiuni pana la 30 
cm si asternerea de criblura; 
21) amenajare stancarie cu piatra ornamentala cu piese avand dimensiuni mai mari de 30 cm; 

 

B) ACTIVITATEA DE INTRETINERE PRESUPUNE: 
1) degajarea terenului de corpuri straine; 
2) degajarea terenului de iarba si de buruieni; 
3) degajarea terenului de frunze si crengi; 
4) curatat teren de lastari de drajoni; 
5) cosirea mecanizata a suprafetelor gazonate 
6) tunderea ornamentala a gardurilor vii; 
7) tunderea ornamentala a formelor; 
8) tunderea ornamentala a arbustilor; 
10) plivitul, sapalugitul  solului la rabatele de flori, trandafiri; 
11) ingropatul (musuroitul) trandafirilor; 
12) dezgropatul (desmusuroitul) trandafirilor; 
13) taierea lastarilor lacomi si a ramurilor cu flori trecute la trandafiri; 
14) taieri de corectie la trandafiri; 
15).indepartarea florilor trecute din rabatele de flori; 
16) palisarea florilor cu talie inalta pana la 2 m; 
17) desfiintarea rabatelor de flori; 
18) varuirea arborilor din aliniamentelor stradale, parcuri cu diametru mai mic de 30 cm cu lapte de 
var; 
19) varuirea arborilor din aliniamentelor stradale, parcuri cu diametru mai mare de 30 cm cu lapte 
de var (H=1.2M); 
20) varuirea bordurilor din parcuri si aliniamentele stradale ( suprafete de beton); 
21) toaletarea arborilor la inaltimi < 7 m cu sau fara ajutorul PRB; 
22) toaletarea arborilor la inaltimi > 7 m cu  ajutorul PRB; 
23) doborarea mecanica a arborilor cu diametru mai mic de 50 cm; 
24) doborarea mecanica a arborilor cu diametru mai mare de 50 cm; 
25) extras radacini de arbori cu dimensiuni de pana la 30 cm in diametru; 
26) extras radacini de arbori cu dimensiuni de peste  30 cm in diametru; 
27) udatul florilor cu furtunul ( rabate, ghivece, jardiniere); 
28) udatul cu furtunul a suprafetelor gazonate ( inclusiv a gardului viu si a copacilor de pe teren)- de 
la cisterna; 
29) colectat, incarcat si transportat resturi vegetale; 



 
C) ACTIVITATEA DE TRATAMENTE FITOSANITARE ȘI ADMINISTRARE ING. CHIMICE 
PRESUPUNE: 
1) administrarea ingrasamintelor chimice adecvate sub forma de praf sau solutie sau organice; 
2) tratamente fitosanitare, erbicidare; 
 
D) ACTIVITATEA DE AMENAJARE SI INTRETINERE GHIVECE DIN PLASTIC PRESUPUNE: 

1) amplasarea ghivecelor de flori pe stalpii de iluminat; 
2) amplasarea ghivecelor de flori pe gardul decorativ din fier forjat; 
3) intretinere ghivece prin udare; 
4) demontare  ghivece de pe gardul decorativ; 

 
E) ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE  MATERIAL  LEMNOS  PRESUPUNE: 

1) înlaturare zapadă de pe conifere și garduri vii. 
 

LUCRĂRI NEPREVĂZUTE  (spă lat mobilier stradal, curățire bazin apă, fântâni). 
 
Art. 5. - Autoritatea administraţiei publice locale, Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, 
păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a activităţilor 
serviciului, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor 
privind realizarea acestor activităţi. 
Art.6 – Condiţiile de desfăşurare ale activităţilor sus menţionate sunt prezentate în Caietul de 
sarcini pe activităţi, anexat la prezentul contract. 
 
 
 
Secţiunea 3. Durata contractului 
Art. 7 – (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani calendaristici, începând de la 
data intrării în vigoare a contractului (conform Hotărârii nr.___________ a Consiliului Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ), cu drept de prelungire in conditiile legii. 
               (2)  Contractul intră in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.  

    
 
Secţiunea 4. Drepturile şi obligaţiile delegatului 

 Art. 8. - Delegatul are următoarele drepturi: 
a) să încaseze contravaloarea activităţilor prestate/contractate, corespunzător ofertei financiare 
prezentată, determinată în conformitate cu prevederile legale; 
b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare prin concesiune a gestiunii; 
c) să solicite in conditii temeinic justificate, ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a 
preţurilor şi tarifelor din economie, conform legislatiei in vigoare; 
d) să propună temeinic justificat modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă 
a echilibrului contractual; 
e) să aibă exclusivitatea prestării activităţilor de întreţinere, dezvoltare si amenajare a spatiilor verzi 
pe raza oraşului Tîrgu Neamţ, acordată în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a 
gestiunii prin concesiune; 
f) să aplice la facturare tarifele conform ofertei financiare; 
g) să suspende sau să limiteze prestarea activităţii, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 
zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 60 de zile de la scaderea facturii;
  
Art. 9 - Delegatul are urmatoarele obligaţii: 

a) să obţină de la autorităţile competente avizele, atestatele, acordurile si autorizaţiile 
necesare prestării activităţilor   delegate; 
            b) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile activităţilor  delegate, precum  
şi indicatorii de performanţa prevăzuţi în Regulamentul privind delegarea prin concesiune a 
Serviciului de Întreţinere, Dezvoltare si Amenajare a Spatiilor Verzi la nivelul  oraşului Tîrgu Neamţ; 



           c) să efectueze activităţile  delegate conform prevederilor Regulamentului  si a Caietului de 
sarcini pe activităţi, în condiţii de calitate şi eficienţă; 

d) să întocmeasca fişe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse; 
e) să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănatate şi securitate în muncă; 
f) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 
g) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru realizarea lucrărilor de revizii şi 

reparaţii din surse proprii; 
h) să efectueze lucrările de revizii şi reparaţii planificate la termenele stabilite în cărţile, 

normativele, prescripţiile şi specificaţiile tehnice aferente utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor 
exploatate; 

i) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate si să asigure accesul organelor de control 
la toate datele şi documentele, inclusiv contabile, necesare verificării si evaluării modului de 
organizare şi de funcţionare a activităţilor   delegate, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; sa aduca la cunostinta delegatarului modificarile care au intervenit in statutul lui prezentat 
la licitatie – ex.: retragerea licentei s.a. 

j) să nu subdelege/subcontracteze prestarea activităţilor delegate, în tot sau în parte, altor 
operatori; 

k) să informeze şi să notifice, de îndată, delegatarul despre cauzele sau evenimentele de 
natură să conducă la reducerea activitaţii sau la imposibilitatea realizării activităţilor   delegate şi 
măsurile ce se impun pentru asigurarea continuitaţii acestor activităţi; 

l) să plătească despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa 
sa; 

m) să asigure continuitatea prestării activităţilor delegate în condiţiile stipulate în contract, 
inclusiv în cazul retragerii licenţei sau încetării contractului de delegare din alte cauze decât 
termenul ori forţă majoră, pâna la preluarea acestora de către alt operator. 

n) să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la 
activităţile delegate; 

o) să realizeze, la termen, investiţiile, conform angajamentelor din ofertă;  
p) să plătească redevenţa la valoarea prevazută şi la termenul stabilit; 

Art.10- Drepturile şi obligaţiile delegatului se completează cu Regulamentul privind desfăşurarea 
Serviciului de Întreţinere, Dezvoltare si Amenajare a Spatiilor Verzi ale oraşului Tîrgu Neamţ; 
 
Secţiunea 5. Drepturile şi obligaţiile delegatarului  
Art. 11 - Delegatarul are următoarele drepturi: 

c) de a aproba studiile de fezabilitate şi programele de reabilitare, extindere si 
modernizare a sistemului public aferent  activităţilor  delegate; 

d) de a refuza, în condiţii temeinic motivate şi justificate, aprobarea stabilirii, ajustării 
sau modificării tarifelor propuse de delegat; 
            d) de a solicita delegatului informaţii periodice cu privire la nivelul si calitatea activităţílor  
prestate; 

e) de a convoca la audieri delegatul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru 
remedierea unor deficienţe aparute în executarea activităţilor delegate, precum si în vederea 
concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii; 

f) de a verifica si controla modul de realizare de către delegat a activitaţilor delegate şi 
stadiul executării lucrărilor de investiţii asumate prin contract; 

g) de a sancţiona delegatul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea activităţilor 
delegate  sau nu presteaza activitaţile la indicatorii de performanţă  la care s-a obligat prin prezentul 
contract, regulament şi caiet de sarcini; 

h) de a solicita daune-interese în cazul în care delegatul renunţă la prestarea activităţilor 
specificate la obiectul contractului, înainte de împlinirea termenului; 

i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii şi al prezentului contract; 
j) de a modifica frecvenţa efectuării activităţilor delegate, cu condiţia anunţării delegatului, în 

scris cu cel puţin 10 zile înainte. 



k)sa modifice in mod unilateral contractul de delegare in cazurile prevazute expres de legea 
in vigoare, in vederea satisfacerii interesului local. 
Art. 12 - Delegatarul are următoarele obligaţii: 

a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare spaţiile verzi cu 
inventarul existent, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, conform centralizatorului 
acestora; 

b) să aprobe in conditii temeinic justificate stabilirea, ajustarea şi/sau modificarea 
tarifelor propuse de către delegat, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

c) să coordoneze si să controleze prestarea activităţilor delegate prin comisia numită în 
acest sens; 

d) să stabileasca strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a activităţilor de spatii 
verzi   delegate; 

e) să sprijine delegatul în vederea autorizarii lucrărilor de investiţii şi reparaţii pe domeniul 
public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare; 

f) să asigure delegatului exclusivitatea prestării activităţilor delegate; 
g) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 

delegare; 
h) să menţina echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate faţă de delegat 

prin prezentul contract; 
i) să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurari de natură să aducă atingere drepturilor 

acestuia; 
j) să monitorizeze programul de investiţii prezentat de delegat. 

Art.13 - Drepturile şi obligaţiile delegatarului se completează cu Regulamentul privind desfăşurarea 
Serviciului Public de Întreţinere, dezvoltare si amenajare a spatiilor verzi ale  oraşului Tîrgu Neamţ; 
 
Secţiunea 6. Programul lucrărilor de investiţii 
Art. 14. (1) Delegatul are obligatia contractuala de a achizitiona, pe  cheltuiala proprie, in 
fiecare an: 
a)  60 de arbori apartinand speciilor platan (20 buc.), mesteacan (10 buc.), artar (15 buc.), 
magnolia (15 buc.) – exemplarele vor fi cu balot de pamant si vor avea 7-8 cm in sectiune si 
inaltime de 2-2.5 m si vor fi insotite de certificate de conformitate si calitate a materialului; 
b)  50 de arbusti din specia thuja occidentalis smaragd – exemplarele vor fi cu balot de 
pamant, vor avea inaltime de 1.5 m si vor fi insotite de certificate de conformitate si calitate 
a materialului; 
c) 4000 bulbi de lalea Double Fringed (soi Sensual Touch sau Lion King), insotiti de 
certificate de conformitate si calitate a materialului; 
 

 (2) Bunurile ce fac obiectul investitiilor prevazute la alin.1 sunt bunuri de preluare si vor 
trece, in mod gratuit, in proprietatea delegatarului.  
Art. 15.  (1) Delegatul are obligaţia respectării programului de investiţii prezentat în ofertă.  

   (2) Delegatarul are obligaţia monitorizării programului de investiţii prezentat de delegat. 

 
Secţiunea 7. Indicatori de performanţă privind calitatea şi cantitatea activităţilor de delegate 
Art.16-.(1) Cantitatea şi standardele minime de calitate ale activităţilor  prestate sunt cele asumate 
prin ofertă şi cele prevăzute în Caietul de sarcini, care constituie parte integrantă din contract. 
 (2) Activităţile delegate se vor organiza şi vor funcţiona cu respectarea Regulamentului 
privind delegarea prin concesiune a Serviciului Public de Întreţinere, dezvoltare si amenajare a 
spatiilor verzi ale  oraşului Tîrgu Neamţ, aprobat prin HCL  nr. _________/_________________ .  
      (3) Delegatul va respecta indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la Regulament. 
Art.17- În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure: 
a) gestiunea activităţilor   delegate conform prevederilor contractuale; 
b) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii 
activităţilor efectuate; 
c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.  



Art.18- În conformitate, cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, Consiliul Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ, UATO Tirgu Neamt, au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii: 
a) modului de aplicare a legislaţiei ;  
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 
c) calităţii şi eficienţei activităţilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi ; 
d) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru activităţile delegate; 
e) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.  
Art.19-(1) Delegatul va transmite delegatarului, în termenul solicitat de către acesta, informaţiile 
necesare evaluarii şi cuantificarii indicatorilor de performanţă. 

(2) Netransmiterea informaţiilor la termen ori furnizarea de informaţii eronate sau incomplete 
atrage penalizarea delegatului cu 0,5 % din factura lunară. 
 
Secţiunea 8. Tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora 
Art. 20 -(1) Tarifele practicate pentru activităţile  care fac obiectul prezentului contract sunt cele 
din Anexa nr.1  la prezentul contract. 

      (2) Delegatul poate solicita ajustarea/modificarea tarifelor, în funcţie de evoluţia generală 
a preţurilor din economie sau de modificarile intervenite în structura costurilor.  
       (3) Actualizarea preturilor se va realiza numai cu acordul concedentului, pe baza 
unui raport justificativ si doar in limita indicelui de inflatie comunicat de Directia de statistica. 
 
Secţiunea 9. Modul de tarifare şi încasare a contravalorii activităţilor prestate 
Art. 21 (1) În baza verificărilor zilnice în teren a activităţilor prestate de către delegat, comisia 
desemnată pentru monitorizarea şi verificarea executării contractului, prin dispoziţia primarului, 
întocmeşte procese verbale de constatare. 

   (2) La finele fiecărei săptămâni şi luni calendaristice se procedează la întocmirea unui 
proces verbal de recepţie a lucrărilor efectuate în luna respectivă, proces verbal semnat de ambele 
părţi, în baza căruia delegatul întocmeşte situaţia de lucrări şi respectiv factura în vederea încasării 
contravalorii activităţilor prestate. 
   (3) Plata facturilor privind prestarea activităţilor contractate se face lunar, în termen de 60 
zile de la data facturării, în limita creditelor bugetare alocate pentru aceasta, pe baza recepţiei 
situaţiilor de lucrări efectuate.  
 
Secţiunea 10. Nivelul redevenţei 
Art. 22 -(1) Redevenţa este de 2% din valoarea activităţi prestată de delegat pentru anului 
precedent, va fi calculată şi plătită delegatarului, până la data de 30 martie a anului următor. În 
acest sens, delegatul va întocmi şi va înainta delegatarului un centralizator, în 3 exemplare, în care 
va înscrie: luna, activitatea prestată, valoarea facturilor încasate şi redevenţa de plată dedusă din 
valoarea facturilor încasate, respectiv a veniturilor încasate. 
              (2) Până la data de 25 ianuarie a fiecărui an se va face regularizarea redevenţei pentru 
anul anterior, luându-se în calcul întreaga valoare a facturilor emise şi încasate pentru activităţile 
prestate în baza prezentului contract. 
            (3) Redevenţa se datorează pentru toate activităţile încasate în anul de referinţă indiferent 
de perioada în care au fost facturate. 
 (4) Plata redevenţei se face prin virament bancar în cod IBAN 
RO05TREZ49321A300530XXX deschis la Trezoreria oraşului Tîrgu Neamţ. 
            (5) Redevenţa plătită în condiţiile prezentului contract reprezintă creanţă bugetară 
supunându-se prevederilor legale în vigoare. 
 
Secţiunea 11 Modificarea Contractului 
Art. 23 - modificarea contractului de concesiune poate fi facuta conform art. 101-107 din Legea 
100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. 
Secţiunea 12 Controlul executarii serviciului, receptii  
Art. 24 -  (1) Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se va face de catre reprezentantii 
delegatarului, în speţă de către comisia numită, împreuna cu cei ai delegatului. Receptia lucrarilor 



se va face zilnic, saptamanal sau de cate ori este necesar, in zilele stabilite de comun acord de cele 
doua parti.  

(2) Se va întocmi o “Fisa de receptie cantitativa si calitativa” a lucrarilor în care se înscriu 
lucrarile executate precum si cantitatile de lucrari, pe obiective. Fisa va fi semnata de catre cele 
doua parti.  

(3) Pentru toate lucrarile executate se vor întocmi procese-verbale care sa contina date 
despre materialele folosite (numele obiectivului, denumirea materialului, caracteristicile, alte 
elemente relevante). Lucrarile efectuate necorespunzator nu vor fi receptionate specificându-se 
acest lucru precum şi obiecţiunile pe procesul verbal, iar delegatul are obligatia de a le reface pe 
chetuiala proprie, în 2 zile de la constatare. Volumul de lucrari pentru fiecare obiectiv se stabileste 
periodic de catre  autoritatea contractanta, prin comandă fermă.  

          Art. 25 - Delegatul poartă răspunderea pe toată durata de derulare a contractului 
pentru executarea lucrărilor, lucrări care trebuie realizate în termenele şi modalităţile stabilite 
prin contract, programe de lucru şi a prevederilor din Caietul de sarcini, rămânând direct 
răspunzător pentru eventualele daune şi pagube provocate ca urmare a nerespectării acestor 
prevederi. 

       Art. 26- Delegatul va transmite saptamanal, în scris, delegatgarului programul cu zonele, 
activităţile programate, numărul de persoane şi numărul de utilaje cu care se execută aceste 
lucrări. In baza acestor programe, delegatarul va efectua verificări la punctele de lucru în ceea ce 
priveşte cantitatea şi calitatea lucrărilor. In cazul în care în mod repetat executantul nu transmite 
programul de lucru saptamanal, în scris, acesta va fi penalizat cu 0,5 % din factura curentă. 

         Art. 27  - Dacă după recepţia lucrărilor se constată distrugeri ale plantaţiilor nouinfiintate 
prin acte de vandalism sau sustragerea materialului plantat, se va 
întocmi un proces verbal de constatare care va fi semnat de reprezentanţii 
delegatarului şi ai delegatului. Lucrarile de refacere a plantatiilor nou infiintate se vor 
executa pe cheltuiala delegatarului si cu material dendro-floricol pus la dispozitie de acesta. 

            Art.. 28 - In cazul în care pe perioada execuţiei unor lucrări se provoacă pagube 
domeniului public sau privat (reţele utilitare, carosabil, monumente funerare, 
autoturisme, clădiri etc.) din vina delegatului, refacerea lor se va face pe 
cheltuiala  acestuia,   iar  lucrarea  respectivă  nu  va   fi   recepţionată  până  la 
remedierea pagubelor. In cazul în care delegatul refuză remedierea pagubei, 
delegatarul are dreptul de a folosi în acest scop garanţia de bună execuţie. 

         Art. 29 - Delegatul are obligaţia de a întocmi în urma verificărilor pe teren propuneri lunare care  
vor fi analizate de delegatar, urmând ca propunerile întemeiate să fie incluse în programul de lucru 
pentru luna următoare. 

          Art. 30 - Delegatul are obligaţia să asigure o inventariere şi o analiză permanentă 
a spatiilor verzi, sesizând delegatarului orice probleme apărute (distrugeri şi 
furturi de material dendrofloricol, stare de vegetaţie necorespunzătoare, etc.); în 
acest sens va propune delegatarului executarea lucrărilor care se impun pentru 
remedierea situaţiilor. In cazul în care în programul lunar sunt prevăzute lucrări 
de natură a remedia cele semnalate, acestea vor fi executate cu prioritate. 

          Art. 31 - Dacă pe parcursul derulării contractului delegatul nu execută unele 
lucrări prevăzute în programul de lucru el va fi făcut răspunzător şi penalizat pentru pagubele 
care se vor înregistra din această cauză (exemplu: nuexecută lucrarea de udat la momentul 
corespunzător, lucrările de toaletat,lucrările de plantat etc.), cu 0,5 % din factura curentă.  

            Art.. 32 - Pentru depozitarea resturilor vegetale rezultate delegatul va prezenta, dovada că are un 
contract   încheiat cu societatea care administrează rampa de deşeuri autorizata. 
 Art. 33 - Materialul denaro-floricol ce urmează a fi plantat va fi asigurat de catre delegatar si va fi 
predat delegatului pentru efectuarea lucrărilor impuse prin proces verbal de predare. 
Art. 34 - Decontarea lucrarilor efectuate se va face pe baza proceselor-verbale de receptie, care 
vor cuprinde: - cantitatile de lucrari executate; 
 - corespondenta calitatii lucrarilor cu cea prevazuta în caietul de sarcini; 

         - deficientele si întârzierile constatate si termenele de remediere a acestora, daca este cazul. 

Secţiunea 13. Răspunderea contractuală 



Art. 35 - Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute 
în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
Art. 36– (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, delegatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată  a 
redevenţei sau execută cu întârziere  această obligaţie, atunci delegatarul are dreptul, la calculul de 
majorări de întârziere de 2% din cuantumul sumei neachitate în termen calculate pentru fiecare zi 
de intarziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 
Art. 37-  În cazul în care delegatarul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 60 de zile de la 
emiterea facturii de plata de catre delegat, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 
pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit prevederilor legale în 
vigoare.(O.G. nr. 13/2011). 
Art. 38. (1) Delegatarul  îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată delegatului, după punerea acestuia în întârziere,  fără nici o compensaţie, dacă 
delegatul nu-şi îndeplineşte în mod culpabil şi  repetat obligaţiile prevăzute in prezentul contract. 
  (2) Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
Art. 39 - Contractul va fi reziliat de drept fără alte notificări şi fără intervenţia instanţei de judecată, 
prezenta clauză constituind un pact comisoriu, în următoarele situaţii:  

a)  Executarea succesivă pe o perioada de 3 luni de zile a numai 25 % din activităţile 
prevăzute in caietul de sarcini, ce fac obiectul prezentului contract. 

Art. 40 – La  încetarea contractului de delegare prin reziliere, delegatul este obligat să asigure 
continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în prezentul contract, până în momentul 
preluării acesteia, în mod legal, de către un nou operator. 
Art. 41 - In cazul in care au trecut trei zile consecutiv fara precipitatii si cu temperaturi extreme si 
operatorul nu a efectuat o operatie completa de udare a florilor, se va percepe o penalizare in 
cuantum de 1 % din factura curenta (aferenta lunii respective). Penalitatea se aplica in acelasi 
cuantum pentru fiecare set de trei zile consecutive fara precipitatii) in care nu s-a efectuat operatia 
de udare. De asemenea prestatorul va inlocui pe cheltuiala proprie florile care s-au uscat din cauza 
udarii insuficiente sau defectuase. 

         Art. 42 - In cazul in care operatorul nu a ridicat in cursul zilei in care a desfasurat lucrarile 
tehnologice deseurile vegetale rezultate   din activitatea de intretinere si amenajare spatii verzi, se 
va percepe o penalizare de 1% din factura curenta. 
Art. 43 - In cazul in care operatorul nu a ridicat timp de 24 ore deseurile vegetale rezultate din 
activitatea de intretinere si amenajare spatii verzi, se va percepe o penalizare de 2% din factura 
curenta. 
Art. 44 - In cazul in care operatorul nu a ridicat timp de 48 ore deseurile vegetale rezultate din 
activitatea de intretinere si amenajare spatii verzi, se va percepe o penalizare de 5% din factura 
curenta. 

          Art. 45 - In cazul in care operatorul nu a intocmit graficele lunare de lucrari conform prevederilor   
caietulului de sarcini, se va percepe o penalitate de 1% din factura lunara. 
Art. 46- In cazul in care operatorul nu executa lucrarile in conformitate cu graficele intocmite si 
asumate de catre acesta, din alte motive decat cele meteorologice, se percepe o penalizare de 1% 
din facura curenta pentru intarzierea cu 24 ore a unei operatii. Cuantumul se aplica pentru fiecare 
tip de operatie executata cu o intarziere de 24 ore. 

          Art. 47 - Penalizarile se aplica in urma notelor de constatare a neconformitatilor intocmite de catre 
comisia desemnata din cadrul primariei si aduse imediat la cunostinta delegatului. 

Secţiunea 14. Forţa majoră 
Art. 48 – Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de 
executarea în mod necorespunzator, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare 
a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. 
Art. 49 - Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 2 zile 
producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore si să ia toate măsurile posibile în 
vederea limitării consecinţelor lui. 



Art. 50 - Dacă în termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să îsi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fară ca 
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
Art. 51 - Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage 
pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. 
 
 
Secţiunea 15. Condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale  
Art. 52 - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante cu aprobarea Consiliului Local al oraşului TÎrgu Neamţ, in conditiile Legii 100/2016 
privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. 
Art. 53 – Delegatarul poate modifica unilateral prezentul contract cu notificarea prealabilă cu 30 de 
zile a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, dupa caz.              
Art. 54  - Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în obiectul 
acestuia a unei activitaţi/serviciu care nu a făcut obiectul delegarii gestiunii. 
Art. 55 - Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante 
cu reglementarile în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu menţinerea 
echilibrului contractual. 
 
Secţiunea 16. Condiţiile de restituire a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului 
de delegare a gestiunii   
Art. 56 - Bunurile proprietate publică sau privată ale oraşului Tîrgu Neamţ date în administrare 
delegatului cât şi bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale oraşului Tîrgu Neamţ din 
fondurile acesteia sau din alte fonduri publice în perioada derulării contractului de delegare, revin de 
drept delegatarului, gratuit si libere de orice sarcini, la încetarea din orice cauză a contractului de 
delegare a gestiunii. 
Art. 57 - Bunurile proprii ale delegatului ramân în proprietatea acestuia. 
 
Secţiunea 17.  Menţinerea echilibrului contractual 
Art. 58 - (1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii 
serviciului. 
                   (2) Raporturile contractuale dintre delegatar si delegat se bazează pe principiul 
echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului si obligaţiile care îi 
sunt impuse. 
Art. 59 -  Oricare dintre părţi va putea solicita renegocierea Contractului, iar cealaltă parte nu poate 
refuza această renegociere, în situaţia apariţiei oricăreia dintre următoarele împrejurări: 

a) orice modificare legislativă sau reglementară care ar putea duce la un dezechilibru financiar al 
Contractului; 

b) eventuala solicitare a părţilor privind modificarea unor indicatori de performanţă; 
c) evenimente care ar putea afecta în mod semnificativ şi negativ echilibrul Contractului. 

 
Secţiunea 18. Administrarea patrimoniului public si privat preluat 
Art. 60 – Spaţiile verzi sunt predate  delegatului, pe durata contractului, pe bază de proces verbal 
de predare primire şi sunt supuse inventarierii anuale evidenţiându-se distinct, extracontabil, în 
patrimoniul delegatului. 
Art. 61- Administrarea spatiilor aferente prestării activităţilor delegate se face cu diligenţa unui bun 
proprietar. 
 
Secţiunea 19. Structura forţei de muncă si protecţia socială a acesteia 
Art.62- Delegatul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 
prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
            Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  



Art.63-  Delegatul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii.   
Art.64- Delegatul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in 
Romania şi se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 
subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi 
legi şi reglementări. Delegatul va despăgubi delegatarul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 
rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către delegat, personalul său, salariat sau 
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 
Art.65.- Pe toata durata desfasurarii contractului, delegatul are obligatia de a asigura numărul de 
persoane necesar desfăşurării activităţilor serviciului delegat. 

Secţiunea 20. Încetarea contractului de delegare a gestiunii 
Art. 66. - Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii: 

d) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia în condiţiile legii; 

e) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului; 

f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin denunţare unilaterală de 
către delegatar sau reziliere, în condiţiile prevăzute în prezentul contract; 

d) în caz de forţă majora; 
e) în cazul falimentului delegatului; 
 f) in cazul in care delegatul nu deţine avizele, acordurile si autorizaţiile necesare prestării 

activităţii delegate sau cînd acestea sau licenţa sunt retrase; 

      h)  Conform art. 110 Leg. 100/2016 :  
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
entităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de concesiune, în 
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, entitatea contractantă are dreptul de a denunţa 
unilateral un contract de concesiune, în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre 
următoarele situaţii: 
a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 
79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit concesionarului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
(2) Entitatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condiţiile 
contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 

i) în alte cazuri prevăzute de lege. 
 

Art.67-  Interdictia subdelegarii si cesionarea contractului: 
3. se interzice delegatului să încheie cu terţi, contracte de subdelegare având ca obiect 

prestarea activităţilor delegate sau părţi din acestea. 
4.  cesionarea contractului de delegare de către delegat unei alte societăţi nu este admisă 

decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca 
filială a societăţii aparţinând delegatului, cu aprobarea delegatarului şi corelată cu 
respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a gestiunii. 

 
 
Secţiunea 21.Clauza contractuală privind protecţia mediului 
Art.68 - Delegatul se obligă ca pe perioada derulării contractului  să respecte legislaţia, 
reglementările, hotărârile consiliului local precum şi deciziile în vigoare privind protecţia mediului, 
preluând toate responsabilităţile in acest domeniu. 
 
Secţiunea 22.Litigii 



Art. 69 - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se 
supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii. 

 
CAP. IV  ALTE  CLAUZE 
Art. 70  Prezentul contract de delegare a gestiunii are la bază următoarele acte normative de 
referinţă: 

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; 

- Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii; 
- HG nr. 867  din 16 noiembrie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

  - OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local ; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare. 

- Legea 500/2002 a finantelor publice 
- Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata. 

Art. 71 - (1) Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act adiţional încheiat 
între părţile contractante, cu aprobarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
       (2) Riscul de exploatare este preluat integral de delegat. Delegatul se obligă să-şi asume 
toate riscurile  precum şi răspunderea asupra desfăşurării activităţilor ce face obiectul delegării. 
Art. 72 - (1) Raporturile contractuale dintre delegatar şi delegat se bazează pe principiul echilibrului 
financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului şi obligaţiile care îi sunt 
impuse prin prezentul contract. 

           (2) Prezentul contract de delegare împreună cu anexele care fac parte integrantă din 
cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor. 

           (3) Orice comunicare între părţi se va face în scris. 
Prezentul contract a fost încheiat în _____ exemplare originale. 
                      
 
    DELEGATAR, DELEGAT, 
 
 


