
                                                                                                 Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.14/2015 

CONTRACT 

de delegare a gestiunii serviciului public de  

salubrizare a comunei prin concesiune  

 

CAPITOLUL I 

Părţi contractante 

 
 

                   Între  

   COMUNA TELIUCU INFERIOR , cu sediul în Teliucu Inferior, str. Minei , nr. 2 , jud.Hunedoara , 

telefon/fax   0254-738.105/738.253 ,  cod de înregistrare fiscală   4727010 , cont trezorerie 

……….............................................., deschis la Trezoreria Hunedoara ,  reprezentată prin PRIMAR - 

Ing.Pupeză Daniel Gheorghe Sorin, în calitate de concedent , pe de o parte  

                  şi  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

în calitate de concesionar , pe de cealaltă parte , 

la data de ………………. , la sediul concedentului , în temeiul 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 , aprobată prin Legea nr. 337/2006 , s-a încheiat prezentul contract de concesiune ; 

 

CAPITOLUL II 

Obiectul contractului de concesiune 

 

Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare în 

conformitate cu obiectivele beneficiarului astfel cum rezultă din caietul de sarcini şi sunt expuse în 

prezentul contract şi oferta concesionarului . 

Art. 2. - Serviciile publice de salubrizare care formează obiectul acestui contract cuprind următoarele 

activităţi: 

                a) serviciul de salubritate menajeră – precolectarea , colectarea , transportul  şi depozitarea 

deşeurilor menajere , cu excepţia celor toxice , periculoase sau cu regim special , de la utilizatorii casnici 

– persoane fizice şi asociaţii de proprietare / locatari , agenţi economici şi instituţii publice , din comuna 

Teliucu Inferior . 

                 b) serviciul de colectare duală a deşeurilor de la utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii 

de proprietare/locatari , agenţi economici şi instituţii publice , transportul , sortarea şi valorificarea 

deşeurilor reciclabile , din comuna Teliucu Inferior  

                 c) serviciul de colectare , transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase şi nepericuloase , 

bunuri de uz casnic de folosinţă indelungată şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi 

demolări , reparaţii şi amenajări la clădiri , locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuintă , din 

comuna Teliucu Inferior . 

                   

Art. 3. - Obiectivele concedentului sunt: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viata ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficientei acestor servicii; 

b) promovarea calităţii şi eficientei acestor servicii; 

c) dezvoltarea durabila a serviciilor; 

d) protecţia mediului înconjurător. 

Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele: 

a) bunuri de retur. Acestea  vor face obiectul unei anexe, daca este cazul, si sunt bunurile publice 

transmise cu titlul  gratuit in administrarea  concesionarului, inclusiv cele realizate pe perioada 

contractului de delegare in scopul indeplinirii obiectivelor delegarii si care, la incetarea 

contractului revin deplin drept gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau 

obligatii concedentului. In cazul incetarii contractului inainte de termen, concedentul este 

indreptatit sa primeasca valoarea neamortizata a bunurilor realizate din fondurile sale. 



b) bunuri de preluare. Acestea vor face obiectul unor anexe, daca este cazul, si sunt acele bunuri 

care la incetarea contractului de delegare  pot revenii concedentului, in masura in care acesta din 

urma isi manifesta intentia de a prelua bunurile respective in schimbul unor compensatii, in 

conditiile legii. 

c) bunuri proprii. Acestea vor face obiectul unei anexe, daca este cazul, si sunt acele bunuri care la 

incetarea contractului raman in proprietatea concesionarului. 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii generale 

 

Art. 5. - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele: 

a) caietul de sarcini; 

b) oferta concesionarului. 

c) Garantia de bună execuție a contractului  

d) Programul prestației 

Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor 

şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări, de a 

controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare, 

în limitele şi în condiţiile stabilute de lege: 

a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare; 

b) calitatea serviciilor prestate/furnizate; 

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate; 

d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare 

a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredinţată prin contractul de 

concesiune; 

e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare; 

Totodată, în interesul menţinerii şi promovării unui parteneriat durabil cu concesionarul si cu scopul de a 

asigura dezvoltarea durabilă a serviciului, autoritatea publică va consulta concesionarul înainte de luarea 

deciziilor care vizează politicile şi strategiile de dezvoltare a serviciilor publice de salubritate, chiar şi 

dacă asemenea decizii nu sunt în măsură să influenţeze în mod direct sau imediat drepturile şi obligaţiile 

concesionarului aşa cum sunt ele stabilite prin acest contract. 

(2) A.N.R.S.C. are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligaţiilor stabilite în contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare în special cu privire la respectarea indicatorilor de 

performanţă , ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare.  

CAPITOLUL IV 

Termenul 

Art. 7. - Durata contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a comunei Teliucu 

Inferior,  este de 5  ani, incepand de la data semnarii contractului, insa cu mentiunea speciala ca, 

contractul astfel incheiat inceteaza de drept, cu notificarea prealabila efectuata de catre concedent, 

catre concesionar, fara nici o penalitate in sarcina concedentului si fara nici o despagubire platibila 

de catre Comuna Teliucu Inferior concesionarului pentru investitiile facute pana la acea data, in 

momentul in care „Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide in Judetul Hunedoara” 

va deveni operational. Concedentul va notifica acest fapt in scris concesionarului în termen de 30 de 

zile de la data notificării primite de la A.D.I. Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide 

in Judetul Hunedoara.  

Termenul de incepere a activitatilor a aferente acestui contract este data de _________________ 

 

Art. 8. - Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din 

durata sa iniţială , prin acordul de vointa al părţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin 6 luni 

înainte de încetarea lui. 

CAPITOLUL V 

Redeventa 

Art.9.- Redevenţa este de …………. lei /an  şi va fi plătită semestrial , în conformitate cu caietul de 

sarcini şi oferta concesionarului .  

Art.10.- (1) Concesionarul are obligaţia ca , în termen de 90 de zile de la data semnării contractului , să 

depună cu titlu de garanţie o sumă fixă reprezentând 60 % din suma obligaţiei de plată către concedent , 

stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate , garanţia se depune de către concesionar în 



contul Comunei Teliucu Inferior , la Trezoreria Hunedoara , in contul ________________  , într-un cont 

purtător de dobândă din care concedentul va putea preleva majorările şi sumele datorate de concesionar în 

baza contractului în cazul în care concesionarul nu-şi execută în mod culpabil obligaţia de plată . 

În cazul în care garanţia este folosită de către concedent datorită neexecutării în mod culpabil a obligaţiei 

de plată , aceasta trebuie completată până la cuantumul iniţial ( 60 % din suma obligaţiei ) , în maxim 3 

luni . 

(2) – Garanția constituită conform alin. (1) va fi restituită concesionarului în termen de 15 zile de la data 

încetării contractului .  

CAPITOLUL VI 

Plata redeventei 

Art.11.- Sumă prevăzută la art.9 va fi plătită prin filă cec , ordin de plată , în contul 

…………………………………………. , deschis la Trezoreria Hunedoara .  

Art. 12. –(1)  Suma prevăzută la art. 9 se face astfel: rata I – echivalent a 50% din suma totala, pana la 

data de 15.06 si rata II – echivalent a 50% din suma totala, pana la data de 15.12, în conformitate cu 

caietul de sarcini. 
 (2) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la perceperea de majorări de 

întârziere conform legislaţiei în vigoare (0,03%/zi). 

 

 

CAPITOLUL VII 

Drepturile părţilor 

Drepturile concesionarului 

Art. 13. - Operatorul are următoarele drepturi: 

1. de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice de 

salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune; 

2. de a incasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat; 

 3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare , în cazul nerespectării obligaţiilor 

contractuale de către Primăria com.Teliucu Inferior , sau de către beneficiarii direcţi , conform legislaţiei 

în vigoare ;  

4. de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor 

şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia; 

5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influentele asupra valorilor componentelor preţului 

de cost. 

Drepturile concedentului 

Art. 14. - Concedentul are următoarele drepturi: 

1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în 

care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificand respectarea 

obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune; 

2. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune, cu notificarea 

prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional; 

3. de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente. În cazul în care 

aceste programe au efecte echivalente cu o modificare a condiţiilor în care s-a consimţit la acest 

contract,ele pot fi adoptate numai în cazul încheierii unui act adiţional la contract; 

4. de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o conceptie 

unitară, corelata cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a 

teritoriului; 

5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice 

aferente serviciilor publice de salubrizare; 

6. de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor 

publice de salubrizare şi/sau prin asociere intercomunala; 

7. de a finanta realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare; 

8. de a contracta şi a garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finanţarea programelor de investiţii 

din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare; 

9. de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului încheierea 

contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri ; 

 



CAPITOLUL VIII 

Obligaţiile părţilor 

Obligaţiile concesionarului 

Art. 15. - Concesionarul are următoarele obligaţii: 

1. sa obţină de la autorităţile competente: 

a) autorizaţia eliberata de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; În vederea executării acestei 

obligaţii, concesionarul va beneficia de sprijinul concedentului , care va acţiona în acest sens în limitele 

propriilor sale competenţe ;  

2. sa respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune; 

3. sa respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 

salubrizare a localităţilor; 

4. sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor 

regulamentului serviciului public de salubrizare; 

5. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de concesiune , caietul de sarcini , oferta  

6. să furnizeze autorităţilor publice locale parte în contract , informaţiile solicitate într-un termen de 15 

zile de la înregistrarea unei solicitări motivate în acest sens şi să asigure concedentului accesul la 

informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice de salubrizarea în 

conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare ; 

7. sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, 

inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare, în măsura în care 

aplicarea unor asemenea proceduri nu este incompatibilă cu obiectul contractului sau cu interesele 

părţilor; 

8. sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de 

calitate şi eficienta; 

9. să fundamenteze și să supună aprobării consiliului local tarífele ce vor fi utilizate în activitatea de 

salubrizare;  

10. să pună la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri containerele/ recipientele, precum şi după caz, sacii 

necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor. Costurile de achiziţionare a acestora se 

includ în tariful ofertat pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor, 

dacă nu sunt puse la dispoziţie de delegatar. 

11. sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii; 

12. sa plătească redeventa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de concesiune; 

13. sa ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, în măsura în care acestea există, astfel încât, la 

încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de 

salubrizare sa fie cel puţin egala cu cea existenta la data intrării în vigoare a contractului; 

14. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât împlinirea termenulului, forta majoră şi 

înţelegerea părţilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile 

stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către concedent , dar nu mai mult de 

90 de zile .  

În perioada de maxim 90 de zile  beneficiarul direct este obligat să plătească contravaloarea serviciilor 

prestate .  

15. sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru 

asigurarea continuităţii activităţii; 

16. sa ia măsurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca şi normele de protecţie a muncii; 

17. sa realizeze investiţiile planificate conform ofertei, la termenele stabilite in oferta. 

18. În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natura sa 

conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public (inclusiv neplata serviciului de catre 

beneficiari), va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru 

asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public; 

19. să asigure condiţii de muncă corespunzătoare normelor legale tuturor angajaţilor , precum şi protecţia 

acestora , stabilită de lege , pe durata valabilităţii contractului de concesiune . 

20. să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaţia tehnico-economică , referitoare 

la serviciul gestionat , respectiv baza de date cu beneficiarii , persoane fizice şi juridice, inventarul 

bunurilor puse la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice şi graficul pentru prestarea serviciului . 

21. să respecte clauzele privind obligaţiile stipulate in caietul de sarcini , în oferta prezentată , părţi 

integrante ale prezentului contract  



 

Obligaţiile concedentului 

Art. 16. - Concedentul are următoarele obligaţii: 

1. sa elaboreze şi sa aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a prestatorilor de servicii care 

desfăşoară activităţi de salubrizare pe baza normelor-cadru prevăzute de lege; 

2. sa aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, sa aprobe subvenţia care se plăteşte de la 

bugetul local pentru cazuri excepţionale , să aprobe anual actualizarea valorii redeventei cu indicele 

preturilor de consum comunicat de I.N. Statistica 

3. sa faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

4. sa-şi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilităţile şi obligaţiile ce 

decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului 

prin contractele de concesiune; 

5. sa nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune; 

6. sa nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de 

lege; 

7. sa notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor 

concesionarului. 

8. sa aprobe prin hotarare de Consiliu Local contractul pentru prestarea serviciului de salubrizare, intre 

concesionar si beneficiari. 

9.să aprobe prin hotărâre a Consiliului Local , în temeiul _____ , încheierea unui contract între 

concesionar şi beneficiarii serviciului de salubrizare ( populaţie şi agenţi economici )  în com.Teliucu 

Inferior , contract care constituie cadru juridic pentru exercitarea gestiunii delegate , acordate de către 

concedent  . In temeiul capitolului V , art. 42 ,  Consiliul Local al comunei Teliucu Inferior va emite o 

hotărâre în conformitate cu prevederile legale invocate , care fac trimitere la obligativitatea achitării în 

termen de 30 de zile a contravalorii facturilor ce reprezintă serviciile prestate de concesionar  . In temeiul 

cap.V , art.42, alin.(10) , (11) , (12)  întârzierea în  achitarea sumelor datorate dupa expirarea termenului 

legal , atrage majorari de intarziere . Daca sumele datorate, inclusiv majorarile, nu au fost achitate in 

termenul de la data de la care se pot percepe majorari, prestatorul poate suspenda executarea contractului 

pentru beneficiarul persoana fizica sau juridica cu un preaviz de 5 zile lucratoare. Reluarea prestarii 

serviciului se face in termen de maxim 3 zile de la efectuarea platii, cheltuielile aferente suspendarii, 

respectiv reluarii prestarii serviciilor vor fi suportate de abonat. Costurile reluarii prestarii serviciului si 

cheltuielile aferente suspendarii stabilite de concesionar vor fi supuse aprobarii Consiliului Local care va 

verifica justetea sumelor propuse. 

10.să pună la dispoziţia concesionarului în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului , o bază 

de date completă şi actuală , cuprinzând datele de identificare ale beneficiarilor serviciului , atât persoane 

fizice cât şi persoane juridice . De asemenea , se obligă ca în cazul în care ia la cunoştiinţă modificări ale 

datelor comunicate iniţial sau apariţia unor noi beneficiari , să-l înştiinţeze pe concesionar despre 

modificările survenite , in termen de cel mult 10 zile de la data la care a luat cunoştiinţă de acestea . 

11.să uzeze de toate mijloacele legale care îi stau la dispoziţie , inclusiv posibilitatea de a stabili 

contravenţii , să nu permită unor terţi la acest contract să desfăşoare pe raza sa de competenţă teritorială , 

activităţi care sunt direct sau indirect în concurenţă cu cele prestate în baza contractului de concesiune de 

către concesionar . 

12.să stabilească prin hotărâre a consiliului local sancțiuni pentru persoanele care refuză să încheie 

contract de prestari servicii colectare deșeuri cu operatorul serviciului . 

CAPITOLUL IX 

Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatori de performanta 

 

Art.17.- (1) Indicatorii de performanţă , cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în caietul de 

sarcini cuprins în anexă şi oferta concesionarului , care fac parte integrantă din prezentul contract de 

concesiune .  

(2) Indicatorii de performanta stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea 

serviciilor publice de salubrizare. 

(3) Indicatorii de performanta asigura condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile publice de 

salubrizare, având în vedere: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 



b) adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorilor; 

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare; 

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizarii. 

(4) In sensul prezentului contract, indicatorii de performanta reprezinta: 

-  situatia indeplinirii parametrilor din contractul de concesiune, respectiv: 

- orarul de functionare, ritmicitatea serviciului, stabilite in cadrul regulamentului de functionare in 

conformitate cu caietul de sarcini; 

- starea tehnica a infrastructurii si a vehiculelor; 

- stadiul de realizare a programului de investitii 

- calitatea si eficienta serviciului furnizat; 

- modul de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile publice; 

 

 

 

CAPITOLUL X 

Tarife practicate şi formulele de actualizare a acestora. 

Modul de încasare a facturilor 

Art. 18.a) tariful precticat este de ................... lei/persoană/lună + TVA , pentru persoane fizice , conform 

ofertei . 

b) tariful practicat pentru persoane juridice ( agenţi economici ) este de .......... lei/mc fără TVA , 

conform ofertei . 

c) Tarifele vor fi indexate cu rata anuală a inflaţiei . Tarifele vor fi modificate şi in cazul în care , 

concesionarul demonstrează creşterea cheltuielilor aferente prestării serviciului , cheltuieli cu 

combustibil , cu personalul ( modificarea nivelului salariului minim pe economie ) , cu energia 

electrică , alte cheltuieli care au impact direct asupra activităţii , dar nu mai mult de 10 %  anual, 

din tariful practicat şi aprobat de Consiliul Local . 

d) facturile sunt emise de catre concesionar lunar si transmise beneficiarilor. 

e) modul de incasare al facturilor este prin virament bancar in contul concesionarului sau in numerar 

prin incasare direct pe baza de chitanta, in teren sau la caserie. 

CAPITOLUL XI 

Caracterul confidential al contractului 

Art. 19. – (1) O parte contractanta nu are dreptul fara acordul scris al celeilalte parti: 

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor 

persoane implicate in indeplinirea contractului 

- de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de valabilitate a 

contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face 

confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 

(3) O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la 

contract, daca: 

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 

contractanta. 

- informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru 

asemenea dezvaluire 

- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia 

Art. 20. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea 

acestuia în condiţiile legii; 

b) în cazul în care interesul naţional o impune, prin denunţarea unilaterala de către concedent, cu plata 

unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; 

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei 

despăgubiri în sarcina concesionarului; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei 

despăgubiri în sarcina concedentului; 

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a 

concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 



f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai 

prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-

economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În cazul în care nu se ajunge la un acord între părţi, 

preţul răscumpărării va fi stabilit în justiţie. În aceasta situaţie de încetare a concesiunii nu se percep 

daune; 

g) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor 

reglementate de lege. 

(2) La încetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar 

în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: 

a) bunuri proprii : …………… 

Art. 21  Prezentul contract se reziliaza de plin drept in urmatoarele situatii: 

1. Nerespecatrea clauzei de mentinere a echilibrului contractual de catre parti , respectiv art. 20 pct 

c. 

2. Neplata a doua rate consecutive ale redeventei dupa consumarea garantiei instituite 

3. Neexecutarea obligatiilor concesionarului prevazute in caietul de sarcini, in oferta, in prezentul 

contract, in sensul neefectuarii culpabile a seviciului de salubrizare pe parcursul a 14 zile 

consecutive; 

4. Prestarea de catre concesionar a serviciului cu nerespectarea legislatiei aplicabile si 

nearmonizarea permanenta cu  modificarile legislative intervenite. 

Neoperarea la parametrii de calitate si eficienta la care concesionarul s-a obligat ; 

 

 

CAPITOLUL XII  

Clauze contractuale referitoare la împărţirea  responsabilităţilor de mediu între concedent şi 

concesionar  

 

Art.22.Responsabilităţile pentru desfăşurarea de activităţi conform legii mediului , revin concesionarului , 

pentru activităţile concesionate . 

 

CAPITOLUL XIII 

Forta majoră 

 

Art. 23. - 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. 

Partea care invoca forta majoră este obligată sa notifice celeilalte părţi în termen de 30 de zile producerea 

evenimentului şi sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

Dacă în termen de 30 de zile 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. 

CAPITOLUL XIV 

Răspunderea contractuală 

Art. 24 

Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul 

contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a partii în culpa. 

Partea în culpă este obligată la plata majorărilor prevăzute în caietul de sarcini , iar dacă acestea un 

acoperă paguba , pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune – interese . 

In temeiul art.3
5
  L210/2005 privind aprobarea OG 20/2005 pentru modificarea si completarea 

OG92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala intarzierea in achitarea sumelor datorate, respectiv 

redeventa datorata concedentului, dupa retinerea garantiei instituita la dispozitia concedentului atrage 

majorari de intarziere egale cu cele datorate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat respectiv 

0,1%/zi de intarziere din suma datorata. Majorarile curg pentru diferenta dintre nivelul garantiei instituite 

in cuantum de 60% din valoarea redeventei si suma datorata. Valoarea majorarilor nu poate depasi 

cuantumul debitului si se constituie ca venit al concedentului. 

 



 

CAPITOLUL XV 

Litigii 

Art. 25. - (1) Orice litigiu privitor la încheierea executarea, stingerea, interpretarea acestui contract sau 

care decurge în orice mod din acesta va fi soluţionat de către instanţele de drept comun respectiv 

instanţele de la sediul concedentului . 

CAPITOLUL XVI 

Alte clauze 

Art. 26. Orice clauza din prezentul contract se poate modifica cu acordul partilor prin act aditional. 

Art. 27. In cazul in care modificarea legislatiei in perioada valabilitatii contractului va presupune 

modificarea clauzelor, partile contractante vor stabili de comun acord clauzele contractului prin act 

aditional conform legislatiei in vigoare. 

Art. 28. Partile contractante convin ca tarifele pot fi modificate de concesionar, ca o consecinta a unor 

modificari ale legislatiei in perioada de valabilitate a prezentului contract, sau in cazul in care costurile 

concesionarului pentru realizarea serviciului cresc ca urmare a actiunii unor terti (tarifele tertilor) cu care 

concesionarul are incheiate contracte referitoare la serviciul prestat, sau in alte situaţii care au efecte 

echivalente. Majorarea tarifelor in conditiile de mai sus nu poate depăşi 10 % anual 

 

 

 

             Prezentul contract de concesiune intra în vigoare la data de …………….. şi a fost încheiat în 2 

exemplare originale. 

 

 

                  Concedent,                                                              Concesionar, 

COMUNA TELIUCU  INFERIOR 


