
 

  ROMANIA  

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

                                                                   CONSILIUL LOCAL 

                                                                                              
                                                                                                                                                     

H O T A R A R E A   NR.75 

privind  aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare al 

Asociatiei de Dezvoltare Intrcomunitara Medgidia , judetul Constanta 

 

 
  Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de  

17.10.2014 

          Avand in vedere: 

• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

• Rapoartele comisiilor de specialitate juridica, buget-finante si social-culturala; 

• Raportul compartimentului de urbanism; 

• Hotararea Consiliului local nr.58/2006 privind acordul de asociere a comunei Crucea, conform 

protocolului din data de 04.08.2006, in vederea constituirii unei asociatii, cu scopul realizarii unui sistem 

integrat de management al deseurilor la nivel zonal. 

• Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Medgidia; 

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 

          In conformitate cu : 

• Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata  

• Ordinul 110/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare; 

•  Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubritate; 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d) coroborat cu alin.6, lit.a) pct.14  si ale art.45, alin.3 

din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata: 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.  Se aproba Studiul de oportunitate a deciziei de concesionare a gestiunii serviciului de 

salubrizare al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, judeţul Constanţa,identificat in 

anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

          Art.2.Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de 

salubizare al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, judeţul Constanţa , identificat in 

anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3. Se imputerniceste primarul comunei  Crucea, judetul Constanta, domnul Gheorhe Frigioi 

sa semneze contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a  serviciului de salubrizare al ADI 

Medgidia , identificat in anexa nr.3 face parte integranta din prezenta hotarare. 

             Art.4. Se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea serviciului public de 

deratizare,dezinsectie si dezinfectie in aria Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, judeţul 

Constanţa,identificat in anexa nr.4 ce face parte intgranta din prezenta hotarare. 

             Art.5. Se aproba Caietul de sarcini pentru delegarea serviciului public de deratizare, dezinsectie si              

dezinfectie in aria Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, judeţul Constanţa, identificat in 

anexa nr.5 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 



    Art.6. Se imputerniceste primarul comunei  Crucea, judetul Constanta, domnul Gheorhe Frigioi sa 

semneze contractul pentru delegaresa gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie si              

dezinfectie in aria Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, judeţul Constanţa, identificat in 

anexa nr.6 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.7.Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului Constanta 

precum si tuturor persoanelor si institutiilor interesate, pentru ducerea ei la indeplinire. 

 

               

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă şi ____ 

abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie. 

 

Crucea- 17.10.2014 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,        
                                                                                                                          Contrasemneaza                                                                               

Marcela MARINCA                                                                                               SECRETAR, 

                                         

                                                                                                                         Reveicuta GURGU 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind  aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii 

serviciului de salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intrcomunitara Medgidia ,  

judetul Constanta 

 

 
Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară Medgidia jud. Constanţa este constituită din comunele 

Cobadin, Peştera, Aliman, Tortoman, Castelu, Crucea, Siliştea şi Municipiul Medgidia. 

Asociaţia a fost constituită în anul 2010,  in  scopul infiintarii , organizarii, reglementarii 
exploatarii , monitorizarii si gestionarii in comun a  serviciului  de  salubritate  pe raza de  competenta a  
unitatilor  administrativ teritoriale membre , precum  si  realizarea in comun  a  unor proiecte  de  
investitii publice de  interes  zonal sau regional  destinate infiintarii modernizarii si/sau dezvoltarii , dupa 
caz,  a  sistemelor  de  utilitati publice  aferente Serviciului , pe baza  strategiei  de  dezvoltare  a  
Serviciului. 

În prezent activitatea de salubrizare în unităţile administrativ teritoriale care fac parte din 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia se desfăşoară în baza Contractului de prestării servicii 
nr.1 din data de 19.12.2013, încheiat cu un operator economic licenţiat ANRSC, durata acestui contract 
fiind de 12 luni. 
 

Oparatorul economic mai sus amintit va presta activitatea de salubrizare pentru localităţile 
componente A.D.I. Medgidia, pe o perioada de maxim 12 luni reprezentand perioada in care Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Medgidia trebuie sa decida daca va executa serviciul prin  gestiune directă 
sau va alege modalitatea de delegare a gestiunii prin care se atribuie unui operator responsabilitatea de 
prestare a serviciului de salubrizare, pe baza unui contract de concesiune. 
 

În cazul în care serviciul public de salubrizare, constituit ca şi compartiment de specialitate în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia  ar urma să presteze activitatea de salubrizare, 
respectiv activităţile: 

1. Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale 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;  

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

3. Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; 
4. Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp 

de polei sau inghet; 
5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora catre unitãţile de 

ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare.  

Acesta trebuie să dispună de o dotare tehnico-materială adecvată şi personal calificat, astfel încât să 



poată presta serviciul la nivelul cantitativ şi calitativ prevăzut în Regulamentul serviciului de salubrizare.  

În acest sens, desfăsurarea activităţii este posibilă numai în baza deţinerii licenţei  A.N.R.S.C. - 
clasa 2 (pentru operatori care prestează activitate pentru un număr cuprins între 50.000 locuitori şi 
300.000 locuitori.  Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţii să deţină toate avizele, acordurile şi 
autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în 
vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, 
respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în aceste domenii. 

Întrucât accepţiunea de “serviciu de salubrizare” cuprinde o sumă de activităţi distincte, 
iar legislaţia specifică salubrizării prevede ca modalităţi de organizare a serviciului gestiunea 
directa şi cea delegata, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, jud. Constanta 
raportat la situaţia de fapt, respectiv nu dispune de fonduri care să-i permită asigurarea unei 
dotări corespunzătoare şi angajarea de  personal calificat, are posibilitatea de a decide, dacă se 
dovedeşte fezabil, delegarea doar a unei părţi dintre activităţile arătate, urmând ca celelalte 
care nu vor face obiectul delegarii să fie asigurate prin alte modalităţi, respectiv prin mijloace 
proprii. 
Faţă de cele prezentate anterior consideram că în momentul actual este oportună delegarea 
următoarelor activităţi: 

• Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale 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;  

• Colectare si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si 
reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; 

• Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice (activitate care se va presta numai 
pentru Municipiul Medgidia); 

• Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp 
de polei sau inghet  (activitate care se va presta numai pentru Municipiul Medgidia); 

• Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora catre unitãţile de 
ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare.  

Consideram oportun ca în cazul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, jud. Constanta, 
să se aleaga modalitatea gestiunii delegate pentru considerentele care vor fi expuse pe larg şi în mod 
comparativ cu gestiunea directa în cele ce urmează. 
 

Gestiunea delegată se realizeaza pe baza unui contract de delegare a gestiunii Art. 13 alin. 3 din 
Legea 101/2006 menţionează "că procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ – teritoriale, conform prevederilor Legii nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii".  
În condiţiile în care legea specială în materia salubrizării nu identifică exact tipul de contract care 

se va încheia, prin trimiterea la O.U.G nr. 34/2006 se indica faptul ca acestea pot fi, dupa caz, contract de 
achiziţie publică de servicii sau contract de concesiune de servicii. În acest caz, stabilirea tipului de 
contract se realizeaza în baza art. 3 alin. 1 lit. b Norma din 2007 aprobata prin H.G. nr. 71/2007 conform 
căruia «contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a 

exploata serviciile, preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora, este 

considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achizitie 

publică de servicii.»  

În condiţiile în care în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 6 din Legea 51/2006 contractul de 
delegare a gestiunii este "un contract încheiat în formă scrisă, prin care o unităţile  administrativ 
teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă 
determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, 
dreptul şi obligaţia de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi 



specifice acetuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-
edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizatre/prestate...",  considerăm că, în cazul în care se va 
aproba de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, jud. Constanta, delegarea activităţii 
arătate din cadrul serviciului de salubrizare, contractul de delegare ce urmează a fi întocmit se circumscrie 
sferei contractelor de concesiune de servicii reglementate prin O.U.G. nr. 34/2006 şi Norma din 2007, 
precum şi Legii nr.51/2006. 

In ceea ce priveste organizarea şi funcţionare a serviciului de deratizare, dezinsecţie şi 
dezinfecţie acestea trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:protecţia sănătăţii 
populaţiei;responsabilitatea faţă de cetăţeni;conservarea si protecţia mediului 
înconjurător;asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea 
şi cantitatea serviciului prestat;securitatea serviciului;dezvoltarea durabilă. 

Operatorii serviciului de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, indiferent de forma de 
proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de deratizare, dezinsecţie, 
dezinfecţie pe teritoriul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, se vor conforma 
prevederilor prezentului regulament. 

Caietul de sarcini prezentat spre aprobare stabileşte condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor specifice de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din cadrul serviciului de 
salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui 
serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

Acesta a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea 
stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de 
gestiune adoptat. 

La procedura pentru contractarea serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia pot participa doar operatori licenţiaţi de către 
A.N.R.S.C. 

Obiectivele şi suprafeţele unde se vor aplica activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare prin comanda anuală directă de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Medgidia.Pentru lucrările de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie efectuate pe alte 
amplasamente aflate în administrare la regii sau unităţi din subordinea Consiliului Local, 
persoane fizice, asociaţii de proprietari (spaţii închise) sau persoane juridice, operatorul va 
încheia contrctele de prestări servicii urmând a încasa contravaloarea lucrărilor de la aceştia la 
tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local conform ofertei în baza căreia s-a încheiat 
contractul de delegare.  

 Prin delegarea serviciului de salubrizare si deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, judeţul Constanţa, prin atribuirea unui contract de concesiune, 
concesionarul va prelua aproape în totalitate riscurile aferente exploatării. 
 
         Având în vedere cele menţionate, va rog sa aprobati prezentul proiect de hotarare. 
 
 
 
 
                                               PRIMAR, 
 
                                    Gheorghe FRIGIOI  
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RAPORT 

privind  aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare al 

Asociatiei de Dezvoltare Intrcomunitara Medgidia , judetul Constanta 

 

 
Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară Medgidia jud. Constanţa este constituită din comunele 

Cobadin, Peştera, Aliman, Tortoman, Castelu, Crucea, Siliştea şi Municipiul Medgidia. 

Asociaţia a fost constituită în anul 2010,  in  scopul infiintarii , organizarii, reglementarii 
exploatarii , monitorizarii si gestionarii in comun a  serviciului  de  salubritate  pe raza de  competenta a  
unitatilor  administrativ teritoriale membre , precum  si  realizarea in comun  a  unor proiecte  de  
investitii publice de  interes  zonal sau regional  destinate infiintarii modernizarii si/sau dezvoltarii , dupa 
caz,  a  sistemelor  de  utilitati publice  aferente Serviciului , pe baza  strategiei  de  dezvoltare  a  
Serviciului. 

În prezent activitatea de salubrizare în unităţile administrativ teritoriale care fac parte din 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia se desfăşoară în baza Contractului de prestării servicii 
nr.1 din data de 19.12.2013, încheiat cu un operator economic licenţiat ANRSC, durata acestui contract 
fiind de 12 luni. 
 

Oparatorul economic mai sus amintit va presta activitatea de salubrizare pentru localităţile 
componente A.D.I. Medgidia, pe o perioada de maxim 12 luni reprezentand perioada in care Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Medgidia trebuie sa decida daca va executa serviciul prin  gestiune directă 
sau va alege modalitatea de delegare a gestiunii prin care se atribuie unui operator responsabilitatea de 
prestare a serviciului de salubrizare, pe baza unui contract de concesiune. 
 

În cazul în care serviciul public de salubrizare, constituit ca şi compartiment de specialitate în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia  ar urma să presteze activitatea de salubrizare, 
respectiv activităţile: 

6. Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale 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;  

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

8. Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; 
9. Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp 

de polei sau inghet; 
10. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora catre unitãţile de 

ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare.  

Acesta trebuie să dispună de o dotare tehnico-materială adecvată şi personal calificat, astfel încât să 
poată presta serviciul la nivelul cantitativ şi calitativ prevăzut în Regulamentul serviciului de salubrizare.  



În acest sens, desfăsurarea activităţii este posibilă numai în baza deţinerii licenţei  A.N.R.S.C. - 
clasa 2 (pentru operatori care prestează activitate pentru un număr cuprins între 50.000 locuitori şi 
300.000 locuitori.  Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţii să deţină toate avizele, acordurile şi 
autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în 
vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, 
respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în aceste domenii. 

Întrucât accepţiunea de “serviciu de salubrizare” cuprinde o sumă de activităţi distincte, 
iar legislaţia specifică salubrizării prevede ca modalităţi de organizare a serviciului gestiunea 
directa şi cea delegata, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, jud. Constanta 
raportat la situaţia de fapt, respectiv nu dispune de fonduri care să-i permită asigurarea unei 
dotări corespunzătoare şi angajarea de  personal calificat, are posibilitatea de a decide, dacă se 
dovedeşte fezabil, delegarea doar a unei părţi dintre activităţile arătate, urmând ca celelalte 
care nu vor face obiectul delegarii să fie asigurate prin alte modalităţi, respectiv prin mijloace 
proprii. 
Faţă de cele prezentate anterior consideram că în momentul actual este oportună delegarea 
următoarelor activităţi: 

• Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale 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;  

• Colectare si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si 
reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; 

• Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice (activitate care se va presta numai 
pentru Municipiul Medgidia); 

• Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp 
de polei sau inghet  (activitate care se va presta numai pentru Municipiul Medgidia); 

• Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora catre unitãţile de 
ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare.  

Consideram oportun ca în cazul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, jud. Constanta, 
să se aleaga modalitatea gestiunii delegate pentru considerentele care vor fi expuse pe larg şi în mod 
comparativ cu gestiunea directa în cele ce urmează. 
 

Gestiunea delegată se realizeaza pe baza unui contract de delegare a gestiunii Art. 13 alin. 3 din 
Legea 101/2006 menţionează "că procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ – teritoriale, conform prevederilor Legii nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii".  
În condiţiile în care legea specială în materia salubrizării nu identifică exact tipul de contract care 

se va încheia, prin trimiterea la O.U.G nr. 34/2006 se indica faptul ca acestea pot fi, dupa caz, contract de 
achiziţie publică de servicii sau contract de concesiune de servicii. În acest caz, stabilirea tipului de 
contract se realizeaza în baza art. 3 alin. 1 lit. b Norma din 2007 aprobata prin H.G. nr. 71/2007 conform 
căruia «contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a 

exploata serviciile, preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora, este 

considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achizitie 

publică de servicii.»  

În condiţiile în care în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 6 din Legea 51/2006 contractul de 
delegare a gestiunii este "un contract încheiat în formă scrisă, prin care o unităţile  administrativ 
teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă 
determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, 
dreptul şi obligaţia de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi 
specifice acetuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-
edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizatre/prestate...",  considerăm că, în cazul în care se va 



aproba de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, jud. Constanta, delegarea activităţii 
arătate din cadrul serviciului de salubrizare, contractul de delegare ce urmează a fi întocmit se circumscrie 
sferei contractelor de concesiune de servicii reglementate prin O.U.G. nr. 34/2006 şi Norma din 2007, 
precum şi Legii nr.51/2006. 

In ceea ce priveste organizarea şi funcţionare a serviciului de deratizare, dezinsecţie şi 
dezinfecţie acestea trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:protecţia sănătăţii 
populaţiei;responsabilitatea faţă de cetăţeni;conservarea si protecţia mediului 
înconjurător;asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea 
şi cantitatea serviciului prestat;securitatea serviciului;dezvoltarea durabilă. 

Operatorii serviciului de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, indiferent de forma de 
proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de deratizare, dezinsecţie, 
dezinfecţie pe teritoriul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, se vor conforma 
prevederilor prezentului regulament. 

Caietul de sarcini prezentat spre aprobare stabileşte condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor specifice de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din cadrul serviciului de 
salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui 
serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

Acesta a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea 
stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de 
gestiune adoptat. 

La procedura pentru contractarea serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia pot participa doar operatori licenţiaţi de către 
A.N.R.S.C. 

Obiectivele şi suprafeţele unde se vor aplica activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare prin comanda anuală directă de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Medgidia.Pentru lucrările de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie efectuate pe alte 
amplasamente aflate în administrare la regii sau unităţi din subordinea Consiliului Local, 
persoane fizice, asociaţii de proprietari (spaţii închise) sau persoane juridice, operatorul va 
încheia contrctele de prestări servicii urmând a încasa contravaloarea lucrărilor de la aceştia la 
tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local conform ofertei în baza căreia s-a încheiat 
contractul de delegare.  

 Prin delegarea serviciului de salubrizare si deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, judeţul Constanţa, prin atribuirea unui contract de concesiune, 
concesionarul va prelua aproape în totalitate riscurile aferente exploatării. 

         Având în vedere cele menţionate, in conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 privind 
serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata ,ale Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea 
Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare si ale  Ordinului nr.111/2007 privind aprobarea 
Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubritate, va rog sa initiati un l proiect de hotarare pe care 
Consiliul local sa-l aprobe  in temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d) coroborat cu alin.6, lit.a) pct.14  si 
ale art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 
 
 

INSPECTOR, 
Lacramioara BALAN 

 
 



 
      ANEXA 
 

    La  hotararea Adunarii Generale a Membrilor Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Medgidia nr._________/____________ 

       
Contract  

de delegarea gestiunii prin concesiune a  serviciului de salubrizare al ADI Medgidia  
nr. _________/__________ 

 
 
 

Preambul 
În temeiul Ordonantei de Urgenta 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 şi Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de delegarea 
gestiunii prin concesiune a  serviciului de salubrizare al ADI Medgidia (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Medgidia),  

 
Art.1. Partile contractante: 
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA Medgidia,  cu sediu în strada Decebal, nr. 3, telefon 0241/812.300, 
0241/820.800, fax 0241/810.619, C.U.I. …....................... cont nr. ................... deschis la Trezoreria …........................., 
reprezentat prin presedinte Marian Iordache  în calitate de  concedent/achizitor, pe de o parte 
 
si 
 
S.C. ------------------------------------------------,  adresa -------------------------------, str. ------------------ nr.--- CP -----------, 
judetul -----------------, telefon/fax --------------------------, numar de înmatriculare J---------------, cod fiscal -------------------- 
cont ---------------------------------, deschis la trezoreria --------------------------------, reprezentata prin ------------------------, 
functia -----------------------,  în calitate de concesionar, pe de alta parte. 

 
Art.2.  Definitii 
În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
(1) Contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
(2) bunurile de retur - ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la încetarea    contractului de 
servicii. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul contractului de servicii, cuprinzand: 
- investitiile  realizate  de  concesionar  pe  durata  contractului  de  servicii  la  care  s-a  angajat  prin  oferta  depusa; 
- bunurile din patrimoniul public/privat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Medgidia/ UAT componente ADI 
Medgidia, preluate de concesionar (daca este cazul); 
(3) bunurile proprii - care la încetarea contractului de servicii ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii 
bunurile care apartin concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata contractului. Bunurile proprii nu  se  transmit  
concedentului la  expirarea  contractului. 
(4) concesionar si concedent - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
(5) pretul contractului - pretul platibil concesionarului, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzatoare a 
tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
 (6) servicii – activitati  a caror prestare face obiectul contractului; 
(7) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract si pe care concesionarul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
(8) forta majora - reprezinta o împrejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabila, care 
se afla în afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice 
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. 
Nu este considerata forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
 (9) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(10) autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 
Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.; 
(11) autorizatie – act tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o unei persoane juridice permisiunea 
de a monta, a pune in functiune, a modifica, a repara si a exploata un sistem public de salubrizare; 
(12) acces la serviciu – dreptul utilizatorului de a beneficia, in conditiile legii, de serviciul de salubrizare; 
(13) beneficiar - unitatea administrativ teritoriala (comuna, orasul) si consiliul local, reprezentata prin primar, care 
administreaza zona in care se presteaza serviciile de catre concesionar. 
(14) caracteristici tehnice – totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie sau la un sistem al 
serviciului de salubrizare; 



(15) compost - produs rezultat dintr-un proces de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere microbiana a 
componentei organice din deseurile supuse compostarii; 
(16) colectare – strangerea cu sau fara sortare a deseurilor in vederea transportarii lor; 
(17) colectare selectiva - colectarea deseurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, in saci 
de plastic, europubele, containere compartimentate; 
(18) depozit ecologic - depozit de deseuri (amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor) amplasat, proiectat, construit, 
operat si monitorizat conform cerintelor directivelor Uniunii Europene; 
(19) deseu – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, de care 
detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa; 
(20) deseu asimilabil cu deseul menajer - deseu provenit din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care 
prezinta compozitie si proprietati similare cu deseul menajer si care este colectat, transportat, prelucrat si depozitat impreuna cu 
acesta; 
 (21) deseu biodegradabil - deseu care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe; 
(22) deseu cu regim special - deseu a carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supune unui regim reglementat 
prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator; 

 (23) deseu menajer – deseu provenit din activitati casnice si care face parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr.2 la 
Hotararea Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si prin aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv 
deseurile periculoase; 
 (24) deseu municipal - deseu menajer si alt tip de deseu care, prin natura sau compozitie, este similar cu deseul menajer si care 
este generat pe raza localitatii; 
(25) deseuri periculoase – deseurile incadrate genetic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri 
sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituient sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase; 
(26) deseu reciclabil – deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial 
sau pentru alte scopuri; 
(27) deseuri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de intrebuintare sau 
nu mai fac folosinta utilizatorului si care sunt precolectate de catre acesta pentru a fi predate concesionarului de salubrizare; 
 (28) deseuri stradale - deseuri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea cotidiana a populatiei, de la 
spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide provenite din atmosfera; 
 (29) detinator - producator de deseuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri in posesie; 
 (30) gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si 
ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora; 
 (31) gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se asigura scurgerea apelor 
meteorice; 
 (32) incinerare – operatie de tratare termica a deseurilor, cu sau fara recuperare de caldura, realizata in instalatii care respecta 
legislatia in vigoare privind incinerarea deseurilor; 
(33) instalatie de incinerare - orice instalatie tehnica fixa sau mobila si echipamentul destinat tratamentului termic al 
deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere  rezultate; 
(34) indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, 
urmariti la nivelul concesionarului titular al licentei; 
(35) licenta - act tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoste calitatea de concesionar al serviciului, precum si 
capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia; 
 (36) neutralizare a deseurilor de origine animala - activitate prin care se modifica caracterul periculos al deseurilor de origine 
animala prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor in produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediu 
inconjurator, animale sau om, respectiv activitatea de ingropare a acestora; 
 (37) obiectiv – portiune de teren, localitate, imobil unde urmeaza sa se desfasoare o activitate de salubrizare; 
(38) operator - persoana juridica romana sau straina care are competenta si capacitatea     recunoscute prin licenta de a 
furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, a uneia sau mai multor activitati din domeniul serviciului de 
salubrizare; 

(39) precolectare - activitatea utilizatorului de strangere si depozitare temporara a deseurilor comunale sau deseurilor solide 
asimilabile cu deseurile comunale in recipiente, containere ori puncte gospodaresti, amplasate in spatii special amenajate; 
 (40) preselectie - activitatea de selectare prealabila a deseurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale; 
(41) producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri si/sau care efectueaza  operatiuni de pretratare, de 
amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri; 
 (42) punct gospodaresc – suprafata de teren inchisa sau deschisa situata in exteriorul sau interiorul unei cladiri destinata 
amplasarii recipientelor pentru precolectarea deseurilor municipale; 
 (43) reciclare - operatiunea de prelucrare a unui deseu in vederea refolosirii; 
 (44) salubrizare - totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui  aspect salubru al localitatilor; 
 (45) sistem public de salubrizare - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, 
constructiilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de salubrizare; 
 (46) sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor reciclabile in vederea transportarii lor 
la agenti economici specializati; 
 (47) statie de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate din acceasi localitate sau 
din localitati distincte, in vederea transportarii centralizate a acestora la o statie de sortare/tratare sau la un depozit de deseuri; 



 (48) tratare - totalitatea operatiunilor fizice, chimice sau biologice utilizate pentru schimbarea caracteristicilor deseurilor, in 
scopul reducerii volumului sau a caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea ori valorificarea lor; 
 (49) utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de 
utilitati publice, in conditiile legii; 

  (50) aliniament stradal - zona ce margineste o artera rutiera; 
 (51) bon de lucru - actul doveditor al executarii unei activitati ce revine ca obligatie concesionarului si prin care se atesta 
cantitatea si calitatea serviciului prestat, pentru activitatile care nu sunt deja reglementate prin alte acte normative; 
 (52) suprafata construita - suprafata pe care se afla amplasate constructii; 
 (53) domeniu public – totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in proprietatea publica a unitatilor 
administrativ teritoriale care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate 
ca atare, prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de 
interes public national; 
 (53) domeniu privat – totalitatea bunurilor mobile si imobile, altele decat cele in proprietatea unitatilor administrativ teritoriale 
prin modalitatile prevazute de lege; 
 (54) stabilirea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a calculatiei preturilor si tarifelor, elaborata si aprobata de 
autoritatile de reglementare competente, prin care se stabilesc structura si nivelurile preturilor si tarifelor pentru serviciile de 
salubrizare; 
(55) ajustare preturilor si tarifelor – procedura de analiza a nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de 
autoritatile de reglementare competente, prin care se asigura corelarea nivelului preturilor si tarifelor stabilite anterior cu 
evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie; 
(56) modificarea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a structurii si nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata 
si aprobata de autoritatile de reglementare competente, aplicabila in situatiile cand intervin schimbari in structura costurilor 
care conduc la recalcularea preturilor si tarifelor. 
Art. 3.  Interpretare 
(1)- În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice 
versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 (2) - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specificaîn mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 

 

Art. 4. Documentele contractului sunt: 
a) caietul de sarcini; 
b) regulamentul serviciului de salubrizare; 
 c) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
d) garantia de buna executie. 
 
Art. 5. Obiectul contractului  
(1) Obiectul contractului constă în delegarea gestiunii prin concesiune a  serviciului de salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Medgidia. 
(2) Serviciile publice de salubrizare care fac obiectul prezentului  contract cuprind următoarele activităţi : 

• colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;  

• colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora; 

• măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;  
• curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 
• colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare. 
 
(2) Obiectivele concesionarului sunt:  

• protectia sanatatii populatiei; 
• responsabilitatea fata de cetateni; 
• conservarea si protectia mediului inconjurator; 
• asigurarea calitatii si continuitatii serviciului; 
• tarifarea echitabila corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 
• securitatea serviciului; 
• dezvoltarea durabila. 

 
(3) Prestarea activităţilor de salubrizare se va executa astfel încât să se realizeze: 

• continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 
• actualizarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului; 
• controlul calităţii serviciului prestat; 



• conservarea şi protecţia mediului înconjurător;; 
• ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
• prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a 

serviciului; 
• asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria administrativ 

teritorială; 
• asigurarea, pe durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient; 
• asigurarea controlului medical periodic al salariaţilor; 
• asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentărilor sau invaliditate. 

 
Art.6. Pretul si plata contractului  
  
(1) Concedentul se obliga sa plateasca concesionarului pretul convenit pentru îndeplinirea contractului de delegarea gestiunii 
prin concesiune a  serviciului de salubrizare având ca obiect:  
 

• Colectat, transportat deseuri municipale de la persoane fizice, asociatii de proprietari, cu exceptia celor cu regim 
special: ..............lei/pers/lună; 

• Colectat, transportat deseuri municipale uscate - de la instituţii publice din subordinea autorităţii contractante:....... 
lei/mc; 

• Colectat, transportat deseuri municipale umede - de la instituţii publice din subordinea autorităţii contractante:....... 
lei/mc; 

• colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare: :....... lei/mc; 

• măturatul,  spălatul, stropirea şi întreţinerea curateniei căilor publice: 

• Măturat manual ………….. lei/1000 mp; 

• Măturat mecanizat pe strazi cu latime intre 5-14 m………….. lei/1000 mp; 

• Măturat mecanizat cu latime intre 3-5 m ………….. lei/1000 mp; 

• Întreţinerea curăţeniei ………….. lei/1000 mp; 

• Răzuit ………….. lei/1000 mp; 

• Stropit carosabil………….. lei/1000 mp; 

• Spălat carosabil si trotuare ………….. lei/1000 mp; 

• Colectat si transportat deseuri stradale........lei/mc; 
• curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 

• Curăţatul manual al zăpezii şi/sau al gheţii………….. lei/1000 mp; 

• Pluguit zapada cu utilaj cu lama pe strazi cu latime intre 5 - 14 m ….. lei/1000 mp; 

• Pluguit zapada cu utilaj cu lama pe strazi cu latime intre 3 -  5 m …….. lei/1000 mp; 

• Imprastiat mecanic materiale antiderapante............. lei/1000 mp; 

• Incarcat si transportat zapada si gheata………….. lei/mc. 
(2) Pretul  convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil concesionarului de catre achizitor, conform ofertei financiare, este 
de ........... lei, la care se adaugă tva în cuantum de .............lei. 
(3) Plata se face lunar, pe baza facturii emise de catre concesionar, in termenul de scadenta de maxim 30 de zile de la data 
emiterii facturii. 
(4) Refuzul total sau parţial de a plăti o factură emisă va fi comunicat concesionarului  în scris, în termen de maxim 10 zile de 
la data primirii facturii, in caz contrar aceasta fiind considerata acceptata la plata. 
(5) Tarifele pot fi ajustate sau modificate în condiţiile prevăzute de Ordinul nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice (publicat în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 529 din 06.08.2007), avand in vedere indicele preturilor pentru ramura apa, canal, 
salubritate comunicat de INS. 
(6) Concesionarul va propune spre aprobarea ADI Medgidia forma  contractului ce va fi incheiat cu agentii economici si alte 
persoane juridice care functioneaza in aria administrativa a ADI Medgidia. 
 
Art. 7. Termenul 
 
(1) Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data de semnarii contractului. 

(2) Prezentul contract de delegare a gestiunii prin concesiune a  serviciului de salubrizare al ADI Medgidia poate fi 
prelungit numai cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data prelungirii. 



 
Art. 8.  Drepturile partilor 
 
8.1. Utilizatorul are următoarele drepturi: 
 
a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public în condiţiile contractuale;  
b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite în contract;  
c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de 
către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi 
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;  
d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celor competente orice deficienţe constatate în sfera activităţii de 
colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii 
serviciului; 
e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile 
luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;  
f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale 
cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;  
g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice 
locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;  
h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale. 
8.2. Operatorul are următoarele drepturi:  
a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei 
publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;  
b) să aplice penalităţi conform prezentului contract, în cazul neachitării facturilor la termen;  
c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;  
d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza 
normelor legale, prin acte adiţionale;  
e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 
 
Art. 9. Obligatiile principale ale partilor 
 
9.1. Obligatiile  principale ale  concesionarului - includ, fara a se limita la cele stabilite prin regulamentul de salubrizare si 
caietul de sarcini: 
a) sa tina gestiune separata pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife juste in concordanta cu cheltuielile 
efectuate; 
b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor prezentului contract, prescriptiilor, normelor si 
normativelor tehnice in vigoare; 
c) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului si sa acorde bonificatii procentuale din 
valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii serviciului sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de 
prestare; 
d) sa furnizeze Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Medgidia, respectiv A.N.R.S.C., informatiile solicitate si sa asigure 
accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii; 
e) sa obtina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor specifice serviciului de salubrizare, 
prevazute de legislatia in vigoare; 
f) sa respecte angajamentele luate prin prezentul contract si oferta tehnica; 
g) sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor regulamentului 
serviciului public de salubrizare; 
h) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor specifice de operare; 
i) sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienta; 
j) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor; 
k) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile de rezolvare ce se impun; 
l) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze autoritatilor competente conform reglementarilor in vigoare; 
m) sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de permanenta a serviciilor proprietate publica ce fac obiectul 
contractului, potrivit obiectivelor stabilite de catre achizitor; 
n) sa respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciului public (protejarea secretului de stat, materiale 
cu regim special, condiţii de siguranta în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi 
protejarea patrimoniului etc.); 
o) sa  respecte  toate  obligatiile  si  sarcinile  pe  care  le  are  conform  caietului  de  sarcini  pentru  fiecare  activitate  
cuprinsa  în  serviciul  de  salubrizare; 
p) sa asigure accesul neingradit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competentele şi 
atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii: 
    - respectării şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate; 
    - modului de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare ;     



    - stadiului de realizare a investiţiilor; 
r) să colecteze deşeurile folosind numai autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere;  
s) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite; 
t) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate 
astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator; 
 

 
9.2. Obligaţiile principale ale achizitorului 
a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului;  
b) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare si să asigure 
accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop;  
c) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la 
baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea;  
d) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere si să nu introducă în 
recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), 
animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite 
din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de 
autorităţile de mediu;  
e) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din 
vina dovedită a utilizatorului;  
f) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodării sau din activităţile lucrative 
care se desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare 
în acest scop;  
g) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate 
publică teritorială;  
h) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în 
programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;  
i) să asigure executarea operaţiunii de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în 
conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi stabilite 
prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic şi apoi în recipientul de 
colectare destinat special în acest scop;  
j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se 
depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;  
m) să asigure executarea operaţiunii de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al 
sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea 
k) Unitatile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Medgidia se obligă să plătească 
preţul către concesionar în termenul de scadenta prevazut la art.6 alineatul (3). 
l) Unitatile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara se obligă să achite pretul 
prezentului contact de prestării servicii in conformitate cu clauzele si in termenele prevazute in prezentul contract; 
m)  Unitatile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara se obligă sa nu îl tulbure pe 
concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de de delegarea gestiunii prin concesiune a  serviciului de 
salubrizare al ADI Medgidia; 
n) Unitatile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara se obligă să recepţioneze 
serviciile prestate în termenul convenit. 

 o) Dacă unitatile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara nu onorează 
facturile în termen de 30 zile de la scadenta, concesionarul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce 
sumele restante sunt achitate, concesionarul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
Art. 10. Bunuri utilizate de concesionar in derularea concesiunii 
10.1.  Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii sunt urmatoarele: 
a) bunurile de retur - ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la încetarea    contractului de 
servicii. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul contractului de servicii, cuprinzand: 
- investitiile  realizate  de  concesionar  pe  durata  contractului  de  servicii  la  care  s-a  angajat  prin  oferta  depusa; 
- bunurile din patrimoniul public/privat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Medgidia/ UAT componente ADI 
Medgidia, preluate de concesionar (daca este cazul); 
b) bunurile proprii - care la încetarea contractului de servicii ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii 
bunurile care apartin concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata contractului. Bunurile proprii nu  se  transmit  
concedentului la  expirarea  contractului. 
10.2. Bunurile proprietate publica - de retur - din componenta Infrastructurii sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaza 
distinct, extracontabil, in patrimoniul Concesionarului.  
10.3. Concesionarul este obligat sa nu inchirieze si sa nu constituie garantii reale asupra oricarui element al Infrastructurii. 
10.4. Concesionarul nu poate inchiria sau ceda, sub orice alta forma juridica, folosinta Infrastructurii si elementelor sale 
componente. 



10.5. Concesionarul va avea obligatia de a administra elementele patrimoniului public si privat al Infrastructurii preluate cu 
diligenta unui bun proprietar. 
10.6. Bunurile prevazute la punctul 10.1 litera a) vor face obiectul unui proces verbal incheiat intre concedent si concesionar. 
 
Art. 11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 
0,1% din preţul obligaţiilor neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a acestora. 
 (2) În cazul în care achizitorul/ unitatile administrativ teritoriale componente ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data emiterii acestora, atunci acesta are 
obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi de 
întârziere, până la data efectuării plăţii. 
 (3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
 (4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
concesionarului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru concesionar. În acest caz, concesionarul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 
 
Art. 12. Garanţia de bună execuţie a contractului  
12.1   
(1) Concesionarul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de  15 (cincisprezece) zile de la 
semnarea contractului de către toate părţile şi oricum înainte de data de începere a prestării serviciilor, în cuantum de 0,5%  din 
valoarea anuala a contractului fără tva.  
(2) Garantia se va constitui prin depunerea in conturile deschise de catre concesionar,,proportional cu cuantumul valorii 
activitatilor propuse in caietul de sarcini , in favoarea fiecarui UAT membru. 
(3) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din pretul anual 
al contractului si se va completa pana la cuantumul de 5% prin reţineri succesive din sumele decontate. 
(4) Pe parcursul îndeplinirii contractului beneficiarul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele 
datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de 
atribuire. 
12.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă 
concesionarul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
concesionarului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
12.3 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie aferenta unui an contractual  în termen de maxim 14 zile de la 
data solicitarii depuse de concesionar, daca nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar concesionarul si-a îndeplinit 
obligaţile asumate prin prezentul contract. 
 
 
Art. 13.  Redeventa 

13.1 Concesionarul va achita  in contul fiecarui UAT,  1% din valoarea cifrei de afaceri realizata cu UAT-ul respectiv 
13.2 Plata redeventei se va face semestrial: 
- rata I, pana la 25 iulie a anului in curs, pentru incasarile din perioada de pana la 30 iunie; 
- rata a - II-a, pana la 25 ianuarie a anului urmator, pentru incasarile din perioada iunie- decembrie. 
13.3 Pentru neplata redeventei in termenul stabilit, concesionarul datoreaza penalităţi in sumă de 0,1% din suma neachitată, 
pentru fiecare zi de întârziere, până la data efectuării plăţii. 
 
Art. 14.  Încetarea contractului  

 (1) Prezentul contract  înceteaza în urmatoare situatii: 
a) în cazul în care concesionarului i se retrage autorizatia sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului; 
 b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în conditiile legii; 
 c) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri în sarcina 
concesionarului; 
 d) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre achizitor, prin reziliere, cu plata unei despagubiri în sarcina 
achizitorului; 
 e) în cazul în care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau când acestea ori licenta ANRSC sunt retrase. 
f) alte cauze de încetare a contractului de prestări servicii, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege. 
(2) Incetarea contractului nu afecteaza obligatiile dintre parti, rezultate din derularea contractului pana la data incetarii. 



 
Art. 15. Raspunderea contractuala 
(1) Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage raspunderea 
contractuala a partii în culpa. 
 (2) Achizitorul, beneficiarii şi concesionarul  vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului. 
 (3) Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si concesionarul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o 
divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din 
România. 
(4) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. 
(5) Contractele subsidiare prezentului Contract de delegarea gestiunii prin concesiune a  serviciului de salubrizare al ADI 
Medgidia incheiate cu fiecare dintre U.A.T. componente ale ADI Medgidia se constituie anexe la prezentul Contract de 
delegarea gestiunii prin concesiune si fac parte integranta din acesta. 
 

 
Art. 16. Forta majoră 
(1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, 
total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forta majoră. 
(2) Partea care invoca forta majoră este obligată sa notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile calendaristice producerea 
evenimentului şi sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
(3) Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul sa-şi notifice 
încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese. 
 
Art. 17. Comunicari 
(1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. 
(3)Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii în scris a primirii 
comunicarii. 

 
Art. 18. Legea aplicabila contractului 
(1)Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Limba care guverneaza contractul este limba româna. 
(2) Partile au înteles sa încheie azi .......................... prezentul contract în 10(zece) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
contractanta si pentru fiecare Unitate Administrativ Teritoriala componenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Medgidia. 
 
 
Achizitor/ concedent,        Concesionar, 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


