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CONTRACT DE PRESTARE A 

SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 
  

Seria ______/Nr._______/Data________________ 
 

(ACTIVITATEA DE COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORTUL SEPARAT AL DESEURILOR 
MUNICIPALE SI AL DESEURILOR SIMILARE, PROVENITE DIN ACTIVITATI COMERCIALE DIN 
INDUSTRIE SI INSTITUTII, INCLUSIV FRACTII COLECTARE SEPARATE DIN ZONA 4 – ARAD) 

 
 
CAPITOLUL 1: Partile contractante 
 
Art. 1: ACTIV – SALUBRITATE SA, cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Piaţa MONTREAL, Nr. 10, WORLD 
TRADE CENTRE, Intrarea F, Birou1 10 Campus 12, Etaj 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti cu numarul J40/5229/2000, cod unic de inregistrare 13070474, numar de contact 
pentru sesizari sau informatii 0775286751, cont nr. RO12BRDE410SV95099344100 - deschis la Banca 
BRD-Groupe Societe Generale, reprezentata de Dan MAZILU in calitate de Director General, avand calitatea 
de titular al licentei ANRSC nr. 4466/28.11.2018 si de Delegat in cadrul Contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 4 nr. 1284/20.06.2018 (denumit in continuare 
“Contractul de delegare”), incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare 
a Deseurilor in Judetul Arad, denumit in continuare in calitate de Operator, pe de o parte,  
 
Si  
 
Societatea comercială/ Instituţia ___________________________________________________, cu sediul în 
________________, str._________________________, nr.______, bl._____, sc._____, ap._____, 
judeţul____________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _________________, având 
CUI/CIF______________, cont IBAN____________________________________________deschis 
la____________________________, reprezentată în mod legal prin______________________________, în 
calitate ____________________, conform _______________, în calitate de utilizator, (având următoarele 
date de contact: telefon ___________________, e-mail ____________________________________, 
persoana de contact __________________________) denumită în cele ce urmează „Utilizatorul”,  
 
Partile au convenit incheierea prezentului Contract de prestari de servicii de salubrizare, in urmatoarele conditii 
contractuale: 
 
CAPITOLUL II: Obiectul si durata Contractului 
Art. 2: Obiectul prezentului Contract il constituie prestarea de catre Operator in favoarea Utilizatorului a 
activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale, in acord cu dispozitiile prezentului contract 
(“Contractul”) si ale Contractului de delegare. 
Art. 3: Operatorul va presta activitatea de colectare si transport a deseurilor municipale din locatia mentionata 
in Anexa 1, potrivit graficului de colectare colectare stabilit de comun acord cu fiecare U.A.T in parte si 
A.D.I.S.I.G.D.  
Art. 4: Operatorul are dreptul si obligatia de a colecta si transporta din locatia mentionata in Anexa 1 la 
prezentul Contract cantitatea de deseuri generate de Utilizator.  
Art. 5: Prezentul Contract se incheie pe o durata egala cu durata Contractului de delegare. 
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CAPITOLUL III: Cazuri de incetare a Contractului de delegare 
Art. 5. Prezentul Contract poate inceta in urmatoarele cazuri: 
a) la incetarea din orice motiv a Contractului de delegare; 
b) prin reziliere de catre Operator in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre Utilizator, fara interventia 
instantei de judecata si fara a fi necesara indeplinirea unei formalitati prealabile alta decat notificarea rezilierii cu 
un termen de preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare. Rezilierea la initiativa Operatorului poate interveni si in situatia 
in care sumele care ii sunt datorate de catre Utilizator, inclusiv penalitatile de intarziere, nu au fost achitate de 
catre acesta din urma in termen de 45 (patruzecisicinci) de zile de la primirea facturii. In cazul rezilierii 
prezentului Contract potrivit celor aratate anterior, reluarea prestarii serviciului se va face in termen de 3 (trei) 
zile de la semnarea unui nou contract de prestari servicii si dupa achitarea integrata a debitului restant de catre 
Utilizator, inclusiv a penalitatilor de intarziere, daca este cazul.  
 
CAPITOLUL IV: Drepturile si obligatiile Operatorului 
 Art. 6: Operatorul are urmatoarele drepturi: 
a) sa incaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzator tarifului aprobat de 
autoritatile administratiei publice;  
b) sa aplice, incepand cu prima zi de la scadenta facturii emise, penalitati de intarziere egale cu nivelul 
dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare; 
c) sa beneficieze de exclusivitatea prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract in locatia 
mentionata la art. 3 de mai sus;  
d) sa asigure si sa beneficieze de echilibrul contractual pe toata durata prezentului Contract; 
e) sa initieze modificarea si completarea prezentului Contract sau a anexelor acestuia, prin acte 
aditionale, ori de cate ori apar elemente noi in baza normelor legale ori in cazul in care o eventuala modificare 
ulterioara a Contractului de delegare impune modificarea prezentului Contract; 
f) sa solicite recuperarea debitelor restante in instanta. 
Art. 7: Operatorul are urmatoarele obligatii: 
a) sa asigure prestarea activitatii de colectare a deseurilor municipale conform prevederilor prezentului 
Contract, ale Contractului de delegare si cu respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare, prescriptiilor, 
normelor si normativelor tehnice in vigoare; 
b) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile Utilizatorului si sa ia masurile care se impun in vederea 
rezolvarii acestora, in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la inregistrarea acestora; 
c) sa asigure continuitatea serviciului, cu exceptia cazurilor de forta majora; 
d) sa ridice deseurile potrivit prezentului Contract; 
e) sa incarce doar cantitatea de deseuri continuta in pubele/containere;  
f) sa colecteze deseurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deseurilor municipale; 
g) in cazul in care in/langa containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din constructii, acestea nu 
vor fi colectate;  
h) sa aduca la cunostinta Utilizatorului modificarile de tarif si alte informatii necesare, prin telefon/e-mail, 
notificare atasata facturii si/sau prin afisare la Utilizator; 
i) sa aduca la cunostinta Utilizatorului, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte, 
modificarea graficului de colectare a deseurilor.  
 
CAPITOLUL V: Drepturile si obligatiile Utilizatorului 
Art. 8: Utilizatorul are urmatoarele drepturi: 
a) accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditii prezentului Contract;  
b) sa i se presteze serviciile de salubrizare ce fac obiectul prezentului Contract in conditiile contractuale 
convenite; 
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c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice competente orice deficiente constatate in sfera activitatii 
de salubrizare ce face obiectul prezentului Contract si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, 
imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciului; sesizarea autoritatilor se va realiza dupa ce aspectele 
notificate au fost aduse la cunostinta Operatorului, iar acesta nu a adoptat masurile solicitate ori nu i-a raspuns 
la sesizare in termenul de 30 de zile de la inregistrarea sesizarii; 
d) sa solicite si sa primeasca informatii in legatura cu activitatea de salubrizare prestata de Operator in 
baza prezentului Contract; 
e) sa primesca raspuns in termen de maxim 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor 
administratiei publice locale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale potrivit prezentului Contract; 
f) sa conteste cu respectarea dispozitiilor prezentului Contract facturile emise de Operator. 
Art. 9: Utilizatorul are urmatoarele obligatii: 
a) sa respecte prederile Regulamentului serviciului de salubrizare si clauzele prezentului Contract; 
b) sa achite in termenele stabilite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile prezentului Contract; 
c) sa nu impiedice in niciun fel accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare; 
d) sa comunice in scris Operatorului, in termen de 10 (zece) zile lucratoare, orice modificare a elementelor 
care au stat la baza intocmirii Contractului si sa incheie acte aditionale in legatura cu acestea;  
e) sa nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectarii deseurilor menajere; 
f) sa suporte costurile de remediere sau inlocuire a recipientelor de precoleclare in cazul deteriorarii 
acestora din vina Utilizatorului; 
h) sa asigure precolectarea pe categorii (rezidual menajer, hartie-carton, plastic-metal, sticla) a deseurilor 
ce fac obiectul prezentului Contract;  
i) sa aplice masurile privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de autoritatea locala si de directia de 
sanatate publica teritoriala; 
j) sa accepte intreruperea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari prevazute in 
programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastucturii tehnico-edilitare; 
k) sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face precolectarea, precum si recipientele in care se 
depoziteaza deseurile municipale in vederea colectarii, daca acestea se afla in proprietatea lor; 
l) sa nu introduca in recipientele de precolectare destinate deseurilor colectate de Operator, deseuri din 
categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din 
toaletarea pomilor sau curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din ingrijiri medicale; 
m) sa asigure accesul la caile publice pana la punctul de colectare al deseurilor autovehiculelor 
Operatorului, inlaturand gheata, zapada si poleiul; 
 
CAPITOLUL V: Colectarea deseurilor municipale, facturarea activitatii de colectare a deseurilor 
municipale 
Art. 10: Colectarea deseurilor menajere se face conform datelor indicate mai jos: 
Colectarea deseurilor municipale si industrial asimilabile nepericuloase se face conform Programului de 
colectare la nivel de zi/saptamana/luna si se va particulariza le nivelul fiecarui UAT de comun acord cu 
Administratia Locala si ADISIGD ARAD – si se va aduce la cunostinta Utilizatorului in termen de 15 
(cincisprezece) zile lucratoare de la semnarea contractului.  
 
CAPITOLUL VI: Tarife facturare si modalitati de plata 
Art. 11: (1) Operatorul va practica tariful aprobat de autoritatile administratiei publice locale pentru anul 1 (2018-
2019) si anul 2 (2019-2020) pentru operatorii economici, potrivit prevederilor legale in vigoare, cu mentiunea ca 
este posibil sa intervina modificari in structura si/sau valoarea tarifului ca urmare a unor modificari legislative. 
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Tarif operatori economici 
(lei/tona sau echivalentul in mc) 

Anul 1 (2018-2019) Anul 2 (2019-2020) 

349,92 Lei/tona sau echivalentul 
in mc 

348,19 Lei/tona sau 
echivalentul in mc 

(2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.  
(3) In ceea ce priveste contributia pentru economia circulara introdusa prin OUG 74/2018 pentru  
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu („O.U.G. 74/2018”), prin semnarea prezentului 
Contract Utilizatorul declara ca a fost informat de Operator cu privire la faptul ca  incepand cu data de 
01.01.2019 datoreaza aceasta contributie, si ca aceasta   urmeaza  a fi facturata de Operator ulterior 
aprobarii si semnarii unui Act aditional la Contractul de delegare prin care se vor  aproba  tarifele 
distincte pentru colectarea de deseuri reziduale reciclabile, respectiv deseuri reziduale menajere și 
biodegradabile, respectiv includerea in aceste tarife a contributiei pentru economia circulara. Prin 
semnarea prezentului contract partile convin ca Operatorul are   dreptul de a solicita Utilizatorului  
valoarea contributiei datorata de acesta pentru intreaga perioada de timp in care contributia pentru 
economia circulara va fi prevazuta de legislatia aplicabila in vigoare, inclusiv pentru perioada cuprinsa 
intre data de 01.01.2019 si data semnarii Actului aditional mentionat mai sus.  
(4) Ajustarea ori modificarea tarifelor va fi adusa la cunostinta utilizatorilor cu minimum 15 zile inaintea inceperii 
perioadei de facturare, prin adresa atasata facturii si instiintare afisata la avizierul asociatiei de proprietari. 
(5) Tarifele mentionate mai sus nu contin TVA. 
Art. 12: (1) Facturarea se face lunar, pe baza cantitatii de deseuri colectate potrivit art. 4 din prezentul Contract.  
(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale Utilizatorului, cantitatile facturate, pretul/tariful 
aplicat, inclusiv baza legala. 
Art. 13: 
(1) Operatorul va emite si va transmite Utilizatorului factura in format letric sau in format electronic (prin e-
mail), pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna anterioara. Prima factura emisa va cuprinde si 
contravaloarea serviciului prestat in perioada cuprinsa intre date inceperii efective a serviciului si data de 
facturare. Utilizatorul este obligat sa achite factura reprezentand contravaloarea serviciului de care a beneficiat 
in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii de catre Utilizator, prin modalitatile indicate mai jos.  
(2) Neachitarea facturii de catre Utilizator in termen de 30 de zile de data scadentei atrage penalitati de 
intarziere stabilite conform reglementarilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza: 
a. Penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei; 
b. Penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare; 
c. Valoarea totala a penalitatilor poate depasi valoarea facturii si se constituie venit al Operatorului.  
(3) Factura se considera acceptata daca nu a fost contestata in scris in termen de 5 (cinci) zile de la 
primire. Contestatia, care poate viza exclusiv calculul total al pretului (tarif x cantitate de deseuri), se transmite 
prin fax sau e-mail Operatorului, acesta fiind singurul mod de comunicare agreat de parti cu privire la acest 
aspect.  
(4) Utilizatorul este obligat ca in cazul in care nu a primit factura in termen de 3 (trei) zile de la data 
maxima de emitere stabilita la alin. (1) de mai sus, sa solicite Operatorului in a patra zi factura, in caz contrar 
aceasta se considera de drept acceptata la plata.  
Art. 14: Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmatoarele modalitati: 
a) in numerar, (prin casierie, la Statia Complexa Ineu Mocrea, din sat Mocrea, Oras Ineu); 
b) prin transfer bancar in contul bancar inscris in factura. 
Art. 15: In functie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuata, dupa caz, la una dintre urmatoarele 
date: data inscrisa pe chitanta emisa de caseria operatorului (in cazul platii prin numerar) ori data la care suma 
de bani datorata de Utilizator a intrat in contul bancar al Operatorului (in cazul platii prin transfer bancar). 

https://idrept.ro/00162486.htm
https://idrept.ro/00162486.htm
https://idrept.ro/00173665.htm
https://idrept.ro/00173665.htm
https://idrept.ro/00089045.htm
https://idrept.ro/00089045.htm
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Art. 16: In cazul in care in cuprinsul documentului de plata nu se mentioneaza obiectul platii, facturile se 
considera achitate in ordine cronologica.  
Art. 17: Facturile si documentele de plata se inmaneaza/se transmit de Operator la datele de contact ale 
Utilizatorului mentionate in cuprinsul prezentului Contract.  
 
CAPITOLUL VII: Raspunderea contractuala 
Art. 18: (1) Pentru neexecutare in tot sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul Contract, 
partile raspund conform prevederilor legale incidente si ale prezentului Contract.  
(2) Nerespectatea de catre Utilizator a conditiilor de precolectare selectiva a deseurilor generate, potrivit 
art. 9 lit. h) de mai sus ori depozitarea in recipientele din care Operatorul are obligatia de a colecta deseurile a 
altor tipuri de deseuri decat cele care fac obiectul prezentului Contract, conduce la plata unor penalitati si 
despagubiri pentru daunele provocate.  
 
CAPITOLUL VIII: Forta majora 
Art. 19: (1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in 
mod necorespunzator, total ori partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului Contract, daca 
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.  
(2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti producerea evenimentului in termen 
de 3 zile lucratoare dupa ce ia cunostinta de aparitia unui eveniment de forta majora si sa ia toate masurile in 
vederea limitarii consecintelor acestuia. 
 (3) Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa 
notifice incetarea de plin drept a prezentului Contract fara ca vreuna dintre parti sa pretinda daune-interese.  
 
CAPITOLUL IX: Litigii 
Art. 20: Partile convin ca toate neintelegerile privind incheierea, executarea, interpretarea ori incetarea 
prezentului Contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.  
Art. 21: In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se pot adresa instantelor 
judecatoresti romane competente de la sediul Operatorului. 
 
CAPITOLUL X: Politica de confidentialitate 
Art. 22: In vederea semnarii si executarii prezentului contract, Activ Salubritate S.A. va colecta urmatoarele 
date cu caracter personal:  

(i) numele si prenumele persoanelor care au semnat/avizat contractul din partea dvs.,  

(ii) numele/prenumele, telefonul si adresa de e-mail a persoanelor de contact indicate de dvs. in 
cadrul contractului,  

Art. 23 Datele cu caracter personal indicate mai sus sunt si vor fi procesate de catre Activ Salubritate S.A. in 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protectia datelor) si legislatiei române aplicabile, in urmatoarele scopuri: 
(i) semnarea/incheierea prezentului Contractului,  
(ii) executarea contractului, prin aceasta intelegandu-se inclusiv eventuale actiuni de recuperare a creantelor 
rezultate din acest contract. 
Detalii cu privire la modul in care sunt colectate datele cu caracter personal se regasesc in Politica de 
Confidentialitate a Activ Salubritate S.A., care poate fi luata la cunostinta de pe site-ul detinut de Activ 
Salubritate S.A: www.activsalubritate.ro 
Art. 24 Datele cu caracter personal indicate mai sus sunt colectate si prelucrate strict in considerarea calitatii.de 
Utilizator/ reprezentant/angajat si/sau colaborator al Utilizatorului, cu mentiunea ca Operatorul respecta 

http://www.activsalubritate.ro/
http://www.activsalubritate.ro/
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drepturile persoanelor ale caror date sunt colectate/prelucrate pentru scopurile indicate mai sus, conform 
prevederilor legale in vigoare si celor indicate in Politica de confidentialite mentionata mai sus, respectiv: 
(i) dreptul la informare; 
(ii) dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor, atunci cand acestea sunt inexacte sau 
incomplete;  
(iii) dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai 
sunt necesare in raport cu scopurile colectarii/prelucrarii datelor indicate mai sus);  
(iv) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex. atunci cand se contesta 
exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date); 
(v) dreptul la portabilitatea datelor; 
(vi) dreptul la opozitie privind prelucrarea datelor; 
(vii) drepturi privind automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea; 
(viii) dreptul de a depune o plangere la Activ Salubritate S.A.  si/sau la autoritatea competenta privind 
protectia datelor cu caracter personal; 
Pentru exercitarea acestor drepturi reprezentantii, angajatii si colaboratorii dvs. ne pot contacta la urmatoarele 
date de contact: office@activsalubritate.ro 
Art. 25: Prin semnarea prezentului Contract, Utilizatorul declara ca este de acord cu prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal/datelor cu caracter personal a propriilor angajati, reprezentanti legali si/sau conventionali 
si/sau colaboratori implicati in avizarea, semnarea si derularea contractului si ca  detine acordul acestora pentru 
furnizarea datelor cu caracter personal ale acestora catre Activ Salubritate S.A. in vederea realizarii scopurilor 
descrise mai sus, precum si ca i-a informat pe acestia  cu privire la drepturile pe care acestia le au conform 
legislatiei in vigoare. In acest sens, prin transferul datelor cu caracter personal ale angajatilor, reprezentantilor 
legali si/sau conventionali si/sau ale colaboratorilor Utilizatorului, acesta confirma obtinerea consimtamantului 
acestora pentru colectarea si prelucrarea datelor lor cu caracter de catre Activ Salubritate S.A. (conform 
prevederilor de mai sus) si isi asuma intreaga responsabilitate in legatura cu aceasta. 
   
CAPITOLUL XI: Alte clauze 
Art. 26: Prestatia la care s-a obligat Operatorul potrivit prezentului Contract se considera efectuata in termenii si 
in conditiile prezentului Contract daca pana la sfarsitul lunii de facturare Utilizatorul nu se inregistreaza cu 
reclamatii nerezolvate. 
Art. 27: Anexa 1 la prezentul Contract este parte integranta a acestuia. Prezentul Contract poate fi modificat 
prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional.  
Art. 28: Partile convin si declara ca prezentul contract sta la baza prestarii serviciului de catre Operator inca din 
data de _______________, acesta reprezentand intelegerea partilor si producand efecte intre acestea 
incepand cu data indicata mai sus, indiferent de data semnarii sale efective.   
Prezentul Contract a fost incheiat astazi,_____________ in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, 
cu valoare probatorie egala.   
 
 
 
Utilizator        Activ Salubritate SA 
_______________        
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Anexa 1:  
 

Nr. 
Crt. 

Adresa locului de precolectare 
Tipul de recipient de 

precolectare 

Numarul de 
recipiente de 
precolectare 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 
 
 
Utilizator         
_______________        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


