
CONSILIUL LOCAL STEFANESTI
Judetul Valcea

HOTARAREA Nr. 6tl 2018

PRIVITOR LA : aprobarea modificarii caietului de sarcini al Serviciului
Public de salubrizarc al comunei Stefanesti, jud. valcea.

Consiliul Local al comunei Stefanesti, jud.Valcea, intrunit in sedinta
ordinara in data de 29 noiembrie 2Ol8,la care purti"ipu un numar de 13 consilieri
din totalul de 13 consilieri in functie

Yazand ca prin hotararea Consiliului Local nr. 52 / 2Ol8 a fost ales
presedinte de sedinta d-l consilier stoiculeasa constantin.

Luand in dezbatere referatul de specialitate intocmit de consilier juridic
Mitrache Liliana si inregistrat la nr. 10834 din data de 19.11.201g, priir care
propune spre aprobare modificarea caietului de sarcini al Serviciului Fublic de
Salubrizare al comunei Stefanesti, jud. Valcea.

Yazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a
actelor normative conform Legii nr.52/200.1 piivind transparenta decizionala in
administratia publica.

Avand in vedere raportul comun de avizarc favorabila al celor trei comisii de
specialitate ale Consiliului local Stefanesti

Yazand raportul de avizarc alegalitatii proiectului de hotarare inregistrat subnr. 10976/2018: intocmit de secretarul primariei.
In conformitate cu Legea serviciilor .comunitare de utilitati publice

nt'5712006 si Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. lll/2111precum siin conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.867/2016 p.rrt* aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr.l00/2016 privind
atribuirea a contractelor de concesiune de lucrdri publi-ce qi a contractelor de
concesiune de servicii. Ordinul nr. log/2007 al Autoritatilor Nationale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifeloi pentru
activitatile specifice serviciului de salubiizare a localitatilor.

In temeiul att.45, din Lg.215/2OOI privind administratia publica locala, cu
un numar de 13 voturi -pentru- 0 voturi -impotriva- 0 voturi -abtineri- din
totalul de 13 voturi adopta urmatoarea,

HOTARARE:



Art.=I= Se aproba modificarea caietul de sarcini al Serviciului public de
Salubrizare al comunei Stefanesti, jud. Valcea, conform Anexei I la prezenta
hotarare si care parte integranta din aceasta.

Art.fl= Se aproba modificarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul
Public de Salubrizare al comunei Stefanesti, jud. Valcea, confo^rm Anexei 2 la
prezerrtahotarare si care pafie integranta din aceasta.

Art.=3= Se aproba modificarea modelului de contract-cadru ce se va incheia
pentru concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al comunei Stefanesti, jud.
Valcea, conform Anexei 3laprezenta hotarare si care parte integranta din aceasta.

Art.=4= Prezentahotarare abroga in totalitate HCL nr.32l20lg.

Art.=S= Cu ducere_ la indeplinirea prezentei hotarari se imputerniceste d-l
Primar al comunei Stefanesti si .o*purti*entele contabilitate si ichizitiipublice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.=6= Prezerrta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la
avizierul Consiliului Local si va fi comunicata in termin legai primarului si
Institutiei Prefectului Valcea, in vederea emiterii avizului de leialitate, prin grija
secretarului comunei Stefanesti.

Comuna Stefanesti
Data:29.11.2018

Contrasemneza,
Secretar,



Consiliul Local Stefanesti
Judetul Valcea

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR.61/2018

CAIET DE SARCINI
al serviciului de Salubrizare al comunei stefanesti

Dispozi{ii generale
trsuqirea 

"ordiliilor 
din prezenta documentafie de atribuire, respectiv ceaprivind delegarea serviciului public de salubrizare Activitatea de

precolectare,colectare Si transportul deSeurilor comunole, inclusiv ale deSeurilor
toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceplia celor cu regim tp"ii6 - d"
pe raza Comunei Stefanesti, judetul Valcea, este obligatorie. Nereqpectarea acestor
condilii p_o?te conduce, dup[ caz,laneacceptarea ofertei operatorului, neincheierea
contracfului sau rezilierea acestuia.

Cadrul legal
Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de
completdrile ulterioare

utilit[fi publice, cu modificdrile gi

Legea nr. 10112006 a serviciului de salubizare a localitdtilor, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare ;

Legea w. 132/2010 privind colectarea selectivd a degeurilor in institufiile publice;
Ordinul nr. 11012007 privind aprobarea Regulamentului-cadru a serviciului de
salubrizare a localitalilor;

o

o

o Ordinul nr. 11112007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru a
salubrizare a localitd{ilor;

o O.U.G. nr. 195/2005 privind proteclia mediului, cu modificdrile gi completarile
ulterioare;
O.U.G. nt.74/2018 pentru modificarea si completarealegii nr.21l/2011 privind
regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si i OUC nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu.
Legea nr. 143/2018 privind aprobarea OUG nr. 48/2017 pentru modificarea si
completarea ouG nr. lg6/200s privind Fondul pentru mediu.
OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Legea nr. 21 I /2011 privind regimul degeurilor;
H'G.R. nt.856/2002 privind evidenfa gestiunii degeurilor gi pentru aprobarea listei
cuprinzdnd degeurile, inclusiv degeurile periculoase, cu completdrile ulterioare;
H.G.R. nr.103712010 privind degeurile de echipamente electrice gi electronice;
H.G.R. nt. 106l/2008 privind transportul degeurilor periculour. gi nepericuloase pe
teritoriul Romdniei;

serviciului de

o

o

o

o



t Legea 98/2016 privind atribuirea de contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concisiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

o Ordinul nr. 128l/112l/2006 privind stabilirea modalitllii de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale, in scopul colectdrii selective;o O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a
contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de-concesiune de
servicii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

o HGR. nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitii -pnblica/ a acordului
cadru din Legea nr.98/2016 aprivind achizitiile publice;

o Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii cu
modificarile si completarile ulterioare

o Legea w.215/2001 a administrafiei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi
completarile ulterioare ;o Legea nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modific[rile gi completarile
ulterioare;

o H.C.L nr. 95/2017 privind aprobarea Normelor de salubrizare ale comunei
Stefanesti;

in condiliile in care Serviciul public de salubrizare este reglementat de
legislalia speciald in materie, respectiv Legea nr. 5l/2006 a serviciiloi comunitare
de utilitdli publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare gi Legea nr. 10L12006
a serviciului de salubrizare a localitdlilor, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,
prevedsrile acestor legi se vor aplica cu preponderenfd

in elaborarea prezentei do.urn.rtalii s-au avut in vedere atat dispo zitiile
speciale specifice din actele normative mai sus mentionate, catsi prevedirile din
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziiie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii cu modificarile qi completarile ulterioare si implicit HG nr. 7l/2007
privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute
in O.U.G. nt- 3412006, luand act de complementarrtateatuturor actelor normative
inoidente si a dispus derularea procedurii astfel incat sa se previna incalcarea
oricaror norme cate ar putea fi considerate aplicabile, insa astfeiincat sa prevaleze
conform principiilor generale de drept, ,o*u speciala, respectiv Legea IOL1ZOOA
si Legea 51/2006 urmand ca doar in privinta acelor aspecte ,...gl...ntate de
acestea sa se faca aplicarea celorlalte acte normative cu caracter general.

Cu trimitere la cele indicate mai sus si in temeiul art. 23 alin. 4 dinlegea nr.
5112006 a serviciilor comunitare de utilitati publice conform caruia ,,Desfasirarea
activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent di forma de
gestiune oleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al sirviciului si a unui
caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale,in conformitate cu regulamentul-cadru si clt caietul de sarcini-cadru ale



serviciului", laptezenta documentatie, s-a anexat Caieful de sarcini al comunei
Stefanesti - judetul Valcea.

CAPITOLUL I - Obiectul caietului de sarcini

Art.l. - Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a
activitatilor specifice serviciului de salubrizare - activitatea de precolectare,
colectare si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice
periculoase din,leseurile menaiere cu uceptia celor cu regim special,stabilind
nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in
conditii de eficienta si siguranta.

Art.2- - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept
documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de
desfasurare a serviciului de salubrizare - Activitstea de precolectare, iolecrare Sitransportul deseurilor municipale, inclusiv ale degeurilor toxice periculoase din
deseurile menaiere, cu escceplia celor cu regim special - in modilitx"ugestiune
delegat6.

Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara
desfasurarii Activitdlii de precolectare, coleitare pi transportul deSeurilor
municipale, inclusiv ale deSeurilor toxice periculoase din deSeurile *rniirrr, ,u
exceplia celor cu regim special si constituie ansamblul cerinielor tehnic e-de baza
(CODURI CPV:90511000-2 - Servicii de colectare a degeurilor menajere qi
90512000-9 - Servicii de transport de degeuri menajere).

Art.4. - (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care
definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tihnic si de performanta,
siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, tlrminologia,
conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele
asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii
activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a licrarilor, precum sila alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu
desfasurarea serviciului de salubrizare in comuna Stefanesti.

(3) Caietul de sarcini precizeaza rcglementarile obligatorii referitoare la
protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care
trebuie respectate pe parcursul prestarii Activitdlii de pricolectare, colectare sitransportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din
deseurile menaiere, cu exceplia celor cu regim spicial si care sunlin vigoare.

(4) Conditiile impuse prin prezentul Caiet de sarcini se considera asumate de
la data depunerii ofertei.

(5) Autoritatea concendentd a serviciului este Comuna/Consiliul Local al
Comunei Stefanesti, cu sediul in comuna Stefanesti, sat Stefanesti, w. 52,judeful
Valcea.



(6) Punctele de colectare a deseurilor menajere sunt in dreptul gospodariilor,
din poarta-n poarta, avand un numar estimativ de 1002 gospodarii. Acestea au un
caracter pur informativ, putandu-se modifica pe parcursul contractului.

(7) Programul de prestatie pentru colectarea degeurilor comunale va fi
intocmit de aga manier6, inc6t sd asigure in permanen[d mentinerea unei stdri de
curdtenie corespunzdtoare normelor igienico -sanitare reglementate de O.M.S.
Nr.536/1997. Programul de prestatie prezentat de operatori va cuprinde:
- zona de acliune pentru fiecare sat din comund;
- schimbul de utilaj deservit;
- auto- compactorul inlocuitor in caz de defectiune;

Programul va fi aprobat de consiliul local al comunei Stefanesti..
(8) Caietul de sarcini impreuna cu anexele sale sunt anexe la Contractul de

delegare a gestiunii.
Art. 5. - Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul

serviciului de salub rizare.

CAPITOLUL II - Cerinte organizatorice minimale

Art. 6. - operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:
a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind

igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea
comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combatereaincendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal
autoizat, in functie de complexitateainstalatiei si specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul
de delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administr*" i serviciului si
precizati in regulamentul serviciului de salubrizare;

d) furnizar.ea catre autoritatea administratiei publice locale, respectiv
A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele
individualepebazacarora presteazaserviciul de salubrizare,inconditiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului
de salubrizare;

f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii
administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau
contract de delegare a gestiunii, colectarea intregii cantitati de deseuri municipale
si lasarea in stare de curatenie a spatiului destinat depozitarii recipienteloi de
precolectare;

g) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la
reducerea costurilor de operare;

h) inlocuirea mijloacelor de precolectare care prezinta defectiuni sau
neetanseitati;



i) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte
proprii si cu terti;

j) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de
rezolvare operativa a acestora;

k) evidenta orelor de functionare a utilajelor;
l) tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea periodica a

situatiei autoritatilor competente, conform reglementarilor in vigoare;
m) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contract sau

prin hotararea de dare in administrare;
n) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a

personalului de interventie;
p) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru

prestarea activitatilor in conditiile stabilite prin contract sau prin hotararea de dare
in administrare

r) incheierea contractelor de servicii cu fiecare beneficiar ( persoanafrzica
si juridica) si facturarea lunara a serviciilor.
Art. 7. - Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt

cuprinse in Regulamentul serviciului de salubizare al comunei Stefanesti, anexa la
document alia de atribuire.
Art. 8. - Conditiile de realizare a reparatiilor, a investitiilor, precum si altor

cheltuieli pe care le va face operatorul, se vor stabili prin acte adilionale la
contractul de delegare agestiunii.

CAPITOLUL III - Serviciul de salubrizare

Sec{iunea 1- Precolectarea, colectarea
inclusiv a deseurilor toxice periculoase
celor cu regim special

si transportul deseurilor municipale,
din deseurile menajere cu exceptia

Art. 9.- Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile de colectare si
transport al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din
deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, in conditiile legii, in aria
admini strativ-terito nala a comunei Stefane sti.
Art. 10. - Numarul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 2473
locuitori inregistrati, inclusiv flotanti, cu 1002 cu gospodarii individuale.
Art. 11.- Punctele de colectare si dotarea acestora vor fi cele de precolectare,
respectiv adresa de domiciliu, de unde operatorul va efectua colectarea din
recipienti de tip europubela si saci menajeri pentru colectarea deseurilor menajere
reciclabile cat si din europubelele stradale (daca este cazul)
Art.l2.Consiliul Local al Comunei Stefanesti va asigura cate o europubela de 120

litri contra cost oentru fiecare sosoodarie care nu detine errronrrhela



Art. 13 Operatorul de salubrizare va asigura europubele de 240 litri pentru
unitatile economice, pentru institutiile publice , europubele stradale pentru
colectarea selectiva a deseurilor si saci menajeri pentru colectarea deseurilor
reciclabile la beneficiari.

Art. 14 Graficul de colectare a deseurilor municipale preselectate de la toti
utilizatorii, inclusiv agentii economici si institutiile publice se va efectua astfel:

- primele doua saptamani ale luni se va colecta fractia umeda , a treia
saptamana se va colecta fractia uscata si ultima saptamana din luna se va
colecta fractiaumeda.

- sau ori de cate ori este necesara colectarea deseurilor pentru a se asigura si
pastra curatenia in comuna Stefanesti, in special in perioadele de sarbatori
cand cantitatea de deseuri menajere este mult mai mare.

Art. 15. (l)Traseele de transport al deseurilor municipale sunt cele stabilite de
comun acord cu operatorul. Traseele de transport al deseurilor municipale vor avea
in vedere parcurgerea celei mai scurte distante intre punctul de colectare si
destinatia finala de depozitare.

(2) Programele de prestatie propuse de operator gi acceptate de autoritatea
publicd locald vor fi intocmite de aga manier6, incdt sd asigure in permanenld un
nivel de salubrizzre corespunzdtor normelor igienico-sanitare.
Art. 16 - Operatorul va lua mdsurile necesare penku introducerea in cel mai scurt
timp a sistemului de precolectare si colectare selectivfi a deseurilor.

Art. 17 - Autoritatea publicd locald va verifica dacd operatorul de salubrizare va
respecta graficul privind implementarea sistemului de precolectare gi colectare
selectivd a deseurilor.
Art. 18 - Depozitul de deqeuri in care se vor depozita deseurile va fi propus de

ofertant prin propunerea tehnica
Art. 19. - Prestarea activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale,

inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu
regim special, se va executa astfel incat sa se realizeze:

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea si adaptarca regimului de prestare a activitatii la cerintele
utilizatorului;

c) controlul calitatii serviciului prestat;
d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;
e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului.
0 respectarea regulamentului serviciului de salubrizare

autoritatea administratiei publice locale in conditiile legii;
aprobat de

g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacitatii de transport al deseurilor, pentru prestarea
serviciului la toti ltilizatorii din aria administrativ-teritoriala incre dintata;

i) reinnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea
acestuia, incadrarii in normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii unui
serviciu de calitate:



j) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in
regulamentul serviciului de salubrizare;

k) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat
si in numar suficient.

Art. 20.- Operatorul care desfdgoarl activitatea de colectare gi transport al
degeurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deieurile
menajere, cu exceptia celor cu regim special va fi sprijinit de Consiliul Local al
comunei Stefanesti pentru a introduce precol ectarea selectiva a deseurilor, prin
dezvoltarea metodelor si sistemelor pentru sortarea la sursa si/sau inainte de
depozitare.

Att.2l. Operatorul are obligatia sa realizeze Obiectivul anual de reducere a
cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin depozitare, prevazut in
anexa nr.l din OUG nr.7412018.

- 40 o/o pentru anul 2019
- 50o/o pentru anul 2020
- 600 pentru anul202l
- 70o pentru anal2022

Art. 22. - Spafiile amenajate pentru colectarea selectivd a degeurilor menajere
vor fi stabilite de comun acord cu operatorul, iar dotdrile vor fi asigurare exclusiv
de cdtre operator.

Art. 23.- Operatorul are obligalia de a desfEgura activitdqi de colectare selectivd a
degeurilor in institu{iile publice cat si de la beneficiarii serviciului de salubrizare
de pe raza localitdLlii.

Art. 24. - Operatorul are obligatia si colecteze selectiv cel pulin urmitoarele
deqeuri:

d) hirtie qi carton;
e) metal gi plastic;
f) sticli.

Art.25'Operatorul are obligatia gI lin6 evidenla, activitatilor desfasurate pentru
gestionarea deseurilor de HMPS( hartie,metal,plastic si sticlal respectiv pentru
gestionarea deseurilor, altele decat HMPS inbazaunor tarife distincti/differentiate
pe categorii de deqeuri;

Art- 26 - Operatorul are obligatia sa propuna si sa inainteze spre aprobare
autoritilii publice locale tarife distincte pentru beneficiarii serviciului de
salubrizare, respectiv pentru gestionarea deseurilor altele decai lil\4ps, si
sanctiuni pentru beneficiarii serviciului care nu separa in mod corespunzator cele
doua fluxuri de deseuri incepand cu data de 1 ianuari e 20L9.
Art. 27- Operatorul va include cont ta clrcu

tarifele pentru beneficiarii serviciului de salubrizare p.rt* g.rtio*r*
deseurilor HMPS, numai pentru deseurile destinate a fi eliminate prin- depozitare
rezultate din aplicarea indicatorilor de performantaprevazuti in coniracte;
Art. 28- Operatorul va include contributia pentru economia circulara. in

(erifele pentru beneficiarii serviciului de salubrizare pantru g"rfro*r.u
deseurilor altele decat HMPS pentru deseurile destinate a- fi eliminate prin
depozitare;



Lrt,29- Operatorul are obligatia sa respecte indicatorii de performanta pentru
fiecare activitate din cadru serviciului de salubizare si si suporte penalitatile
pentru nerealizarea lor;
Art.30- Operatorul are obligatia sa stabileasca si sI inainteze spre aprobare
autoritltii publice Iocale o modalitate practica privind implementarea
instrumentului economic'6 plateste pentru cat aruncirr:
Art. 31- Operatorul de salubrizare va suporta contributia pentru economia
circulara pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate
care depasesc cantitatile coresnunzatoare indicatorilor de performanta
prevazuti in contract.

Art. 32. (1) Deseurile voluminoase, respectiv deqeuri solide de dimensiuni mari
(ex. mobilier, obiecte casnice, deseuri vegetale, lemnoase, etc.) si deseurile din
echipamente electrice si electronice (DEEE), care nu pot fi preluate cu sistemele
obignuite de colectare a degeurilor municipale, pot fi colectate la cerere gi vor fi
transportate de catre operatorul serviciului de salubrizare la o instalatie de tratare
autonzata sau la depozitare, in functie de tipul lor.

(2) Deseurile voluminoase si DEEE se colecteaza de catre operator:
- la comanda telefonica a utilizatorului serviciului, contracost conform tarifului,
in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu operatorul serviciului de
salubrizare;
- periodic, conform unui program intocmit de Consiliul Local al comunei
Stefanesti impreuna cu operatorul si comunicat populatiei si agentilor
economici, in cadrul campaniilor de colectare DEEE-uri si deseuri
voluminoase; in cadrul campaniilor de colectare, aceste tipuri de deseuri se vor
colecta gratuit. Colectarea se va realiza separat, pe categorii de degeuri, prin
stabilirea zilelor gi intervalului orar de aga naturd incdt detindtorii de degeuri
voluminoase gi deqeurile de echipamente electrice gi electronice, s[ poatd preda
aceste degeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare sI se poatd organiza
astfel incdt sd poatd asigura fluxul tehnologic de colectare si transport. Dupd
terminarea acliunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie sd
igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin mlturare qi
sp6lare.
(3) Operatorul trebuie sd aibd un sistem de evidenlS a gestiondrii degeurilor
voluminoase si DEEE, din care si rezulte:
a) data in care s-a realizat colectarea, transportul qi depozitarea la instatia de

sortare / valorificare /dezmembrare sau depozitare;
b) punctele de colectare de unde s-a fEcut colectarea;
c) cantitd{ile totale preluate de la populatie, persoane juridice de drept public qi
privat;
d) cantitilile transportate la instalia de sortare/ valorificare /dennembrare si la
depozitul de deqeuri

Art. 33. - Operatorul are obligalia ca, in termen de 30 de zile de la semnarea
contractului de salubrizare, sd numeascd din cadrul personalululi propriu o
persoand responsabild cu implementarea selectivd a deseurilor. iar in termen de 60



de zile de la semnarea contractului, sd intocmeascd qi sI prezinte unit[1ii
administrativ-teritoriale Planul de mdsuri privind colectarea selectivd a deqeurilor
in instituliile publice. Planul de mlsuri va trebui s[ contina cel pu]in prevederile
art.7 alin. (3) lit. a)-h) din Legea nr. 13212010.

Art. 34. - (1) Fiecare institutie publicd va fi dotatd cu c6te 3 recipiente de
colectare selectivi a degeurilor. Recipientele trebuie s[ aibd urmatoarele culori:

d) albastru pentru hdrtie gi carton;
e) galben pentru metal gi plastic;

0 alblverde pentru sticld albd/coloratS.
(2) Marcarea gi inscriptionarea recipientelor gi containerelor se va face in

conformitate cu dispozitiile Legii nr.13212010.
Art. 35.- Operatorul ya goli recipientele in functie de intensitatea

actiyitdtit/ritmului de umplere. Degeurile rezultate din golirea recipientelor vor fi
depozitate in containere de colectare selectivd, puse la dispozitie de cdtre operator,
de mare capacitate. Preluarea degeurilor colectate selectiv se va face Ia intervele de
timp de maxim 30 de zile, periodicitatea fiind stabilitd prin contractul de
salubrizare.

Art.36. - Operatorul are obligatia de a implementa un progrzrm de informare gi
instruire in termen de 90 de zile de la sernnarea contractului de salubrizare.

Art.37. - Operatorul are obligatia sd incheie contract de predare a deqeurilor
colectate selectiv cu un operator economic autoizat pentru reciclarea/valorificarea
acestora. Contractul va fi incheiat in maxim 90 de zile de la semnarea contractului
de salubrizare.

Art. 38. - Operatorul are obligatia de a pune la dispozi\ia autoritdfii publice
locale datele necasare raportdrilor cdtre Agenlia Nalional[ pentru Protec]ia
Mediului sau cdtre alte autoritdJi sau institulii ubilitut. si solicite date de profil.

Art. 39. - (1) Nerespectarea de cdtre operatorul de salubrizare a obligatiei de a
incheia contract de predare a degeurilor colectate selectiv cdtre un operator
economic autorizat pentru reciclarea/valorificarea acestora constituie contravenlie
qi se sanclioneazd. cu amendd de la 500 la 3000 lei.

(2) Constatarea contravenliei qi aplicarea sanctiunii se face de cdtre
reprezentanlii Gdrzii de Mediu.

Art. 40. - Transportul deseurilor municipale se va realizain urmitoarele condilii:
(1) Deseurile municipale trebuie transportate cu autogunoiere, folosindu-se

la maximum capacitatea de incarcare.
(2) Autogunoierele trebuie sa aiba o stare tehnica si de intretinere

corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti,
lubrifianti sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientilor de
precolectare, benele de incarcare vor fi etanse si vor fi personalizate cu o inscriptie,
vizibila pe cel putin doua laturi ale sale, si nu mai mica de 1 mp, care va contine
denumirea companiei de salubritate, adresa si numarul de telefon, precum si un afis
publicitar al companiei de salubritate adresat locuitorilor comunei, in vederea
constientizarii acestora.

(3) Autogunoierele trebuie dotate cu lopeti sau alte unelte utilizate la
curatarea locului de lucru.



(4) Autovehiculele care transporta deseuri trebuie sa aiba un aspect ingrijit,
sa fie personalizate si obligatoriu sa fie acoperite cu prelata impermeabila.

(5) Fiecare autogunoiera trebuie sa detina licenta de executie emisa de
Autoritatea Rutiera Romana.

(6) Benele trebuie spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate
saptamanal in interior si la exterior, cu substante recomandate de specialisti
autoizati in domeniu.

(7) Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru hansportul de
deseuri trebuie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina
toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu.

(8) Operatorul trebuie sa aiba dotarea tehnica si personal corespunzator
pentru interventie, in cantl unor defectiuni sau accidente aparute in timpul
transportului.

(9) Dotarea minima cu utilaje pentru activitatea de colectare gi transport a
deseurilor municipale este: - Autogunoiera compacto are: 2 buc. Autogunoiera va
indeplini conditia minimala a nivelului de emisii poluante, respectiv norma de
poluare Euro 4.

CAPITOLUL IV - Condifii de exploatare a serviciului pubtic de
salubrizare a comunei Stefanesti

1. Condi(ii tehnice
Art. 4'1,. - Serviciul public de salubrizarc a localitdlii trebuie sd asigure

prestarea activitdlii in regim de continuitate pentru toli utilizatorii din aria de
autoizare, cu respectarea condiliilor tehnice specifice.

2. Obiective de exploatare
Art. 42. - Obiectivele pe care serviciul public de salubrizare trebuie sd le

realizeze sunt urmdtoarele :

e) imbundtdlirea condiliilor de via{d pentru cetdfeni;
0 promovarea calitdlii gi eficienla activit\ilor de salubrizare;
g) dezvoltarea durabild a serviciilor;
h) protecfia mediului inconjurdtor, cu evidenlierea mdsurilor de proteclie a

mediului pe etape de dezvoltare, in concordanld cu programul de
adaptare la normele Uniunii Europene.

3. Obiective de ordin economic
Art. 43. - (l) Serviciul public de salubrizare va urmiri si se realizeze

raport calitate/cost cdt mai bun pe intreaga perioadd de derulare a contractului
concesiune gi un echilibru intre riscurile qi beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura qi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv
prestaliei gi vor fi conforme prevederilor legale.
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4. Obiective de mediu
Art. 44. - (1) Pe perioada deruldrii contractului de concesiune se vor

respecta condiliile impuse de Autorizatiade mediu oblinutd de operator.
(2) Pe toatd perioada deruldrii contractului de concesiune, operatorul va

implementa condiliondrile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritllile
de mediu competente, potrivit programelor de conformare la cerinlele de mediu.

CAPITOLUL V - Durata contractului

Art. 45.' (1) Durata pentru care se concesioneazd serviciul public de
salubrizare al comunei Stefanesti este de 4 ani de la data semndrii contractului .

(2) La data la care Serviciul Judelean gestionat de Asociafia de Dezvoltare
Intercomunitari,,Parteneriatul pentru Managementul Degeurilor Valcea" va deveni
operalional prin implementarea proiectului ,,Management Integrat al Degeurilor
Valcea", efectele contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare a comunei Stefanesti vor inceta de plin drept, cu un preaviz prealabil
de doud luni gi ftrd,plataunei despdgubiri.
(3) Pe intreaga perioadi de derulare a de concesiune se interzice operatorului

subconcesionarea serviciului public de salubrizare.

CAPITOLUL VI - Redeven{a
Art. 46. - (1) Redevenla minimi de pornire va fi de l% din valoarea facturatl

lunar.
(2)Plataredevenlei se face lunar, celtdrziupdnd la datade 30 a fiecdrei luni.
(3) Neplata redevenlei sau executarea cuintdrziere a acestei obligalii conduce la

plata unor majordri de O,lyo pe zi din plata neefectuatd.
(4) Neplata redevenlei pentru o perioad[ de trei luni duce larezilierea contractului
deplin drept, frrd notificare prealabild, din simplul fapt al neexecutdrii uneia din
obligalii rezultdnd punerea in intdrziere a debitorului, concedentul avdnd dreptul si
incaseze garan[ia de bun[ execu]ie a contractului.

CAPITOLUL vu - cuantumul garan{iilor datorate de operator

Garanfia de participare
Art.47. - (l) Garanlia de participare la procedura de atribuire a contractului este

de (l% din valoarea estimatd a contractului). Dovada constituirii garantiei de
participare trebuie sa fie prezentata cel mai tdrziu la data si ora stabilite pentru
deschiderea ofertelor.
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(2) Garantia de participare se restituie, pe bazd de cerere scrisd, in termen de 3
zile de la data semndrii contractului de concesiune pentru ofertanlii declarali
necAgtigitori, respectiv in termen de 3 zile de la data constituirii garanliei de bund
execulie a contractului.

(3) Garantia de participare se pierde in urmdtoarele cazsri:
a) dacd ofertantul se retrage sau igi retrage oferta inainte de frnalizarca

procedurii de atribuire a contractului
b) dacd ofertantul declarat c6gtig6tor nu se prezintd pentru semnarea

contractului;
c) in caztil in care un operator economic depune contestatie, iar CNSC o

respinge.
(4) Instrumentul de garantare trebuie s[ prevadd" cd plxa garantiei se va executa

necondifionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara{iei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

CAPITOLUL VIII - Clauze referitoare la incetarea delegirii de gestiune

Art.48. - incetarea contractului de concesiune se face in urmdtoarele situatii:
(1) De drept:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune, dacd" p[rfile nu

convin, in scris prelungirea acestuia in condiliile legii;
(2)inainte de termen:
a) prin acordul scris al p54ilor;
b) in cazsl in care operatorului i se retrage autorizalia de funclionare ori

licenta;

c) concesiunea se retrage qi contractul se reziliazd in situatia in care
concesionarul nu respect[ obliga]iile asumate prin contract,dupd o notificare
prealabild, cu plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului, constatarea
fic6ndu-se de organele de control autorizate. Organele de control autorizate sunt:
Primarul comunei Stefanesti, Garda Nalionald de Mediu, Administralia Baznald
de Api, A.N.R.s.c Bucuregti, D.s.v. valcea, D.s.p. valcea, gi alte institutii
abilitate de lege;

d) la disparilia dintr-o cauzd de fortd majord a bunului concesionat sau in
cazul imposibilitdtii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare,
ftrd. plata unei despdgubiri ;

e) nerealizareain termen de 14 zile consecutiv a serviciului, concendentul va
tezilia contractul dupd notificarea intentiei sale concesionarului cu precizarea
cauzelor care au determinat-o. Rezilierea se va rcaliza la expirar.u ,rr.i perioade
de 30 zile de la notificare dacd concesionarul nu-gi indeplinegte obligaliile in acest
interval;

f) in situatia in care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Managementul
Deseurilor Valcea isi incepe efectiv activitatea inainte de expirarea duratei
contractului. Rezilierea se va realiza la expirarea unui termen de doud luni de la



g) in cazul deschiderii procedurii de rcorganizare judiciard gi/sau faliment al
concesionarului;

h) alte clauze de incetare a contractului de concesiune, ftrd a aduce atingere
clauzelor qi condiliilor reglementate prin lege.

(3) Forta majorl exonereazd parfile de r[spunderi in ceea ce privegte
indeplinirea totald sau pa(ial6 a obligaliilor ce le revin. Prin fortd major6-se
intelege orice eveniment independent de voinla pa(ilor, imprevizibil gi inevitabil
care impedicd pd(ile si-qi execute integral sau partial obligatiile contractuale.
Aparilia gi incetarea cazu,lui de fortd major6 se va comunica in termen de 5 zile
prin fax, telefon, e-mail, urmate de o scrisoare recomandati cu menfiunea
constat[rii evenimentelor de acest gen de cdtre organele competente romdne in
prezenta pdrfilor.

a) in cazde fo{A majord comunicatd gi constatatdin condiliile de mai sus
executarea obligatiilor p6(ilor se decaleazd,. Nici una din pdrfi nu va pretinde
penalitdli sau despdgubiri pentru intdrzierea in executarea contractului. Partea care
nu a indeplinit obligatiile comunicirii va suporta irevocabil consecinlele, cantrile
de forta major[ cdt gi indeplinirea tuturor obliga]iilor.

b) in condiliile in care forta majord conduce la o decalare a obligaliilor
pdrtilor mai mare de 30 zile, pdr\ile se vor reuni pentru a hotdri asupra exercitarii in
viitor a obligatiilor contractuale.

c) it canil dispariliei sau imposibilitdlii de exploatare a bunului
concesionat, situalie verificatd gi constatatd de o comisie legal constituit6 din
reprezerfiantii organelor locale ale ministerului finanlelor gi a concendentului,
pdrfile vor conveni asupra continudrii sau incetdrii contractului.

CAPITOLUL IX- Dispozi{ii finale

Art. 49. (1) La procedura de atribuire organizatd pentru concesionarea
serviciului public de salubrizarc pot participa numai operatori atestali de c6tre
A.N.R.S.C

(2) Ofertantul trebuie sd prezinte copia de pe licen{6, prin care dovedegte cd
este atestat de autoritatea competent[.

Art.50.(1) Condiliile prev6zute in caietul de sarcini sunt minimale pentru
desfEgurarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune.

(2) Ofertanlii pot oferi gi alte condifii preconizate a fi favorabile unei bune
desftqurdri a activitdlii serviciului public de salubrizare.

Comuna Stefanesti
Data:29.11.2018

Pre
Stoi

Contrasemneaza,
Secretar,
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Consiliul Local Stefanesti
Judetul Valcea

ANEXA 2LA HOTARAREA NR.61/2018

Anexa 1. rNnrc,lToRr DE pERF'oRMANTA pENTRU sERVICruL DE sALUBRTzARE rN
COMUNA STEFANESTI2OlS

Nr.
Crt.

INDICATORI DE
PERFORMANTA

TRIMESTRUL TOTAL

I II UI IV AN
1. INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

I.I.CONTRACTAREA SERVICIILOR DE iALUBRIZARE
Numarul de solicitdri de imbun6titire a
parametrilor de calitate ai activitefii
prestate, rezolvate, raportat la numirul total
de cereri de imbunitdlire a activitdfii, pe
categorii de activitIti

l00o/o l00o/" 100% 100/o l00o/o

Procent populatie conectata la serviciile de
salubrizare in comuna Stefanesti

100% 100% 100% 100% 100%

Asigurarea serviciilor de colectare selectiva
in comuna Stefanesti

100% 100% 100% 100% l00o/o

1.2. MASURAREA SI GESTIUNEA CANTIT, A.TII SERVI(CIILORPRESTATE
a) Num6rul de recipiente de precolectare
asigurate pe tipuri si dimensiuni, ca urnare
a solicitlrilor, raportat la numdrul total de
solicitiri

100% t00% l00o/o 100% 100%

b) Num6rul de reclamalii rezolvate privind
cantit{ile de servicii prestate, raportat la
totalul reclamaliilor privind cantitAlile de
servicii prestate, pe tipuri de activititi gi
categorii de utilizatori

l00o/o 100% 1000 100% 100%

c) Procentul de solicitdri de la lit. b) care au
fost rezolvate in mai pu{in de 5 zile
lucrdtoare

100% 100% 100% 100% 100%

d)Numirul de sesizlri din partea agentiilor
de protectia mediului raportat la num[ruI
total de sesiziri din partea autoritdlilor
centrale gi locale

0% 0% 0% 0% 0%

e) Numdrul anual de sesizdri din partea
agenliilor de sdndtate publicd raportat la
numdrul total de sesizdri din partea
autoritAtilor centrale si locale

00 0% 0% 0% 0%

f) Penalit{ile contractuale totale aplicate de
autorit6jile administratiei publice locale,
raportate la valoarea presta{iei, pe activitdli

0% 0% 0% 0% 0%

g) Numdrul de reclamalii rezolvate privind
calitatea activitSlii prestate, raportat la
numdrul total de reclamafii privind calitatea
activitilii prestate, pe tipuri de activitdti qi
categorii de utilizatori

100% 100% 100% 100% 100%

h) Procentul de solicitdri de la lit. k)
rezolvate in mai pulin de doud zile
calendaristice

100v, 100% 100% 100% 100%

r.3 RAISPUNSURI LA SOLICITARILE SCRI

numdrul total de utilizatori, pe activitAti $i I

cateoorii de rrtilizatori I

SE ALE UTI]ffi LIZATORIffi LOR
1% 1% 1%



b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-
a rdspuns intr-un termen mai mic de 30 de
zile calendaristice

100% 100% 100% 100% 100%

c) Procentul din totalul de la lit.a) care s-a
dovedit a fi intemeiat

t0% t0% t0% t0% t0%

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

2.!,-IryDIEALORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICruLUI
a) Numdrul de sesizdri scrise privind
nerespectarea de c[tre operator a obligatiilor
din licentl

0% 0% 0% 0% 0%

b) Numirul de incllclri ale obligatiilor
operatorului rezultate din analizele gi
controalele orsanismelor abilitate

0% 0% 0% 0% 0%

A'
CONTRACTULUI DE FURNIZARE /PRESTARE

a) Numlrul de utilizatori care au primit
despdgubiri datorate culpei operatorului sau
dac[ s-au imbolnivit din cauza nerespectdrii
condiliilor corespunzdtoare de prestare a
aQtivit6tii

0% 0% 0% 0% 0%

b) Valoarea despigubirilor acordate de
operator pentru situaliile de la lit. a)
raportate la valoare totali facturat[ aferenti
activit6fii

0% 0% 0% 0% 0%

c) Num[rul de neconformitAli constatate de
autoritatea administra(iei publice locale, pe
activitili

0% 0% 0% 0% 0%

Anexa I A - INDICATORI PENTRU ACTTVTTATEA DE COLECTARE sI TRANSPORT

INDICATORI DE PERT'ORMANTA CU PENALITATI
Nr.
Crt.

Titlu Descrierea indicatorului, conform
OUG,nr. 7412018, anexa nr.1

Valori propuse/
Interval de valori

Penalitati propuse

2. Indicatori tehn cl
2.1.

Colectarea
separat6 a
degeurilor
reciclabile,
inclusiv
ambalaje

Cantitatea de degeuri reciclabile
colectate separat (hArtie gi cafton,
plastic, metale, sticld, degeuri organice)
ca procent din cantitatea total6 de
degeuri colectate la nivel municipal in
aria de delegare (%)

Indicatorul se refera la deseurile de
hartie si carton plastic,metal si sticla
din deseurile menajere, deseurile
similare si deseurile din piete si se
aplica pe an calendaristic

Cantitatea de deseuri reciclabile
municipale colectate separat in aria de
delegare reprezinta cantitatea totala
aalealqlq cAh4rqf

507o pentru anul
2019 pentru
contractul de
delegare

Pentru tinta de 50o/o care trebuie atinsa
pentru anul 2019, se aplica anual
urmatoarele penalitati pentru
urmatoarele procente de deseuri
reciclabile colectate separat:

- 30%o sau mai putine deseuri
reciclabile colectate separate:
Penalitate 6%o din Valoarea Anuala a
Contractului (VAC)
- 30 Yo-41Yo deseuri reciclabile
colectate separate: penalitate 4%o din
VAC
- 40 Yo -50%o deseuri reciclabile
colectate separate : penalitate 2%o din
VAC
- 50 o/o sau mai mult deseuri reciclabile
colectate separate: nu se aplica
penalitate



In aria de de delegare pe trei fractii,
respectiv deseuri din hartie si carton;
deseuri de plastic
si metal si deseuri de sticla; inclusive
impuritatile.
Cantitatea reprczinta cantitatea
acceptata annual de catre statia./statiile
de sortare care deservesc aria de
delegare .

Cantiatatea totala generata de
deseuri reciclabile municipale
in aria de delegare se considera pentru
anii 2018-2019 ca fiind 30o/o din
cantitatea totala de deseuri menajere,
similare si din piete generate si
colectate.

Pentru anii urmatori, cantitatea
totala generata de deseuri reciclabile
municipale in aria
de delegare se calculeza pe baza
determinarilor de compozitie realizate
de catre operatorul de colectare si
transport.

Pentru tinta de 60%o caretrebuie atinsa
pentru anul 2020 si202l, se aplica
anual urmatoarele penalitati pentru
urmatoarele procente de deseuri
reciclabile colectate separat:

- 300lo sau mai putine deseuri
reciclabile colectate separate:
Penalitate 8% din Valoarea Anuala a
Contractului (VAC)
- 30 %-40% deseuri reciclabile
colectate separate: penalitate 6Yo din
VAC
- 40 % -50% deseuri reciclabile
colectate separate : penalitate 4%o din
VAC
- 50 % - 60 % deseuri reciclabile
colectate separate : penalitate 2Yo din
VAC
- 600Z sau mai mult deseuri reciclabile
colectate separat: nu se aplica penalitate

Pentru tinta de 70oh care trebuie atinsa
pentru anul 2022, se aplica anual
urmatoarele penalitati pentru
urmatoarele procente de deseuri
reciclabile colectate separat:

- 30Yo sau mai putine deseuri
reciclabile colectate separate:
Penalitate 10%o din Valoarea Anuala a
Contractului (VAC)
- 30 Yo-40o deseuri reciclabile
colectate separate: penalitate 8%o din
VAC
- 40'Yo -50% deseuri reciclabile
colectate separate : penalitate 6%o din
VAC
- 50 o/o - 60 o% deseuri reciclabile
colectate separate : penalitate 4%o din
VAC
- 60 o/o - 70 7o deseuri reciclabile
colectate separate : penalitate 2oh din
VAC
- 70%o san mai mult deseuri reciclabile
colectate separat: nu se aplica penalitate

60Vo in anul 2020
si202l pentru
contractul de
delegare

707o in anul
2022 pentrt
contractul de
delegare



INDICATORI DE PERFORMANTA FARA PENALITATI
Nr. Titlu Descriere/unitate de masurare Valori

propuse/
interval de
valori

Comentarii

l. Indicatori de performanta
1.1. Eficien16 in incheierea

Contractelor cu
Utilizatorii (total)

Numdrul de contracte incheiate
intre Operator gi Utilizatori in
raport cu numdrul de solicitiri, pe
fiecare categorie de Utilizatori
(%)

l00o/o In conformitate cu cerinla formulatl
in Regulamentul Serviciului de
Salubrizare

1.2. Rata de implementare
a

instrumentului
economic "pl4.1!9g19
pentru cat arunci
pentru deseurile
menaiere

Populatia care solicita si pentru
care se aplica instrumental
economic "plateste pentru cat
arunci "
raportat la populatiatotala din
aria de delegare (%)

2019-50h
2020-10o/o
2021-150
2022- 20y,

Datele sunt folosite in scopuri de
monitorizare.

1.3. Deseuri menajere
periculoase
colectate separate

Cantitatea de deseuri menajere
periculoase colectate separat /
locuitor si an in raport cu
indicatorul de generare estimate,
respectiv I kg/ locuitor si an (%)

75-l25Yo Datele sunt folosite in scopuri de
monitorizare.

1.4. Deseuri menajere
periculoase colectate
separat trimise la
tralare/depozitarc

Cantitatea de deseuri menajere
periculoase colectate separat
annual trimisa la tratare
/depozitare ca procent din
cantitatea totala colectata de
deseuri menajere periculoase in
aria de delegare (%)

minim 95%o Datele sunt folosite in scopuri de
monitorizare

1.5 Deseuri voluminoase
colectate separat

Cantitatea de deseuri
voluminoase colectate separat /
locuitor si an ca procent din
indicatorul de generare estimat
(%)
Indicatorul de generare estimat
este:
r pentru anii 2018-2019 - kg/

locuitor si an
o pentru anii 2020-2021 - 1,2

kgl locuitor si an
o pentru anul2022- 1,5

kg/locuitor si an

75-l25yo Datele sunt folosite in scopuri de
monitorizare

1.6. Rata de conectare la
serviciul de salubrizare

Populalia deservitd de serviciu de
colectare degeuri ca procent din
populatia totald din Aria de
delegare%o

1000h Datele sunt folosite in scop de
monitorizare

1.7 Degeuri menajere
periculoase colectate
separat

Cantitatea de degeuri menalere
periculoase colectate separat
/locuitor gi an in raport cu

l00Yo Datele sunt folosite in scop de
monitorizare



gestionare a deseurilor (%)
1.8 Degeuri menajere

periculoase colectate
separat trimise la
tratare ldepozitare

Cantitatea de degeuri menajere
periculoase colectate separat
trimisi la tratare /depozitare ca
procent din cantitatea totalE
colectat[ de degeuri menajere
periculoase in Aria de delesare

90y, Datele sunt folosite in scop de
monitorizare

1.9 Degeuri voluminoase
colectate separate

Cantitatea de degeuri
voluminoase colectate separat
/locuitor gi an ca procent din
indicatorul stabilit in planurile
corespunzitoare de gestionare a
degeurilor (7o)

100,/. Datele sunt folosite in scop de
monitorizare

1.10 Deqeuri voluminoase
trimise la
tratare/valoificare/
depozitare

Cantitatea de degeuri
voluminoase colectate separat
trimisi la tratareldepozitare ca
procent din cantitatea totali de
deseuri voluminoase colectate
din aria de delesareo/o

90010-1000A Datele sunt folosite in scop de
monitorizare

1.11 Degeuri provenite din
constructii gi demoldri
colectate separat de la
populalie

Cantitatea de degeuri provenite
din constructii gi demolSri
colectati separat /locuitor gi an
ca procent din indicatorul stabilit
in planurile corespunzitoare de
gestionare a deqeurilor (%)

1000h Datele sunt folosite in scop de
monitorizare

t.t2 Degeuri provenite din
construclii gi demolSri
de la populatie trimise
la tratare / valorificare

Cantitatea de degeuri provenite
din constructii gi demoliri
colectati separat de la populalie
trimisi spre tratate /depozitare ca
procent din cantitatea totald de
degeuri provenite din construclii
gi demoliri din Aria de delegare
o/o

l00yo Datele sunt folosite in scop de
monitorizare

Comuna Stefanesti
Data:29.11.2018

Contrasemneaza,
Secretar,

Fugaretq I=ucian



Consiliul Local Stefanesti
Judetul Valcea

ANEXA 3 LA HOTARAREA NR.61/201S

CONTRACT DE DELEGARE DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
MENAJERA A COMTINEI STEFANESTI

Capitolul I.
Parti contractante

Intre:
COMUNA STEFANESTT, cu sediul in Judetul valcea, str. Principala,

nr.52, teUfax 0250830497,cod fiscal 25739L8, cont trezorerie
RO 78TRE Z2 4 ASl0l 032 00 I 04X, rep re zentata p rin :

Primar imputernicit sa
reprezinte interesele unitatii administrative teritoriale prin disp ozitia nr. 62,
alin. (1) din Legea nr. 21512001privind administratia publica locala modificata
si completata, in calitate de Concedent, pe de o parte, si

SC Cod Unic de
lnInregistrare cu sediul principal

Str ,trr. rJudet/Sector.
,reprezentata prin

in calitateavand functia de
de
Concesionar, pe de alta parte,

la sediul concendentului, in temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.5112006,
republicata -cu modificarile si completarile ulterioare, aLegii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 10112006,
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completariile ulterioare, a Legii w.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii cu
modifigarile si completarile ulterioare, a prevederile Hotararii Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii , si a
Hotararii Consiliului Local privind aprobarea delegarii a serviciului public de salubrizare menajera, a Studiului de
oportunitate a Caietului de sarcini privind concesionarea serviciului public de salubrizare menajera si a contractului
de servicii de salubrizare menajera a comunei Stefanesti nr. din . s-a
incheiat prezentul contract de concesiune.

Capitolul II
Obiectul contractului

Art.l. Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare menajerl in
conformitate crr ohiecJivele henefi cianrlrri



Art.2. Serviciul de salubrizare menajerd cuprinde urmdtoarele activitdli:
a) colectarea separatd gi transportul separat al degeurilor municipale gi al degeurilor similare provenind din

activiEfi comerciale din industrie gi institulii, inclusiv frac(ii colectate separat, fEra a aduce atingere fluxului de deqeuri
de echipamente electrice, electronice, baterii qi acumulatori,

b) colectarea gi transportul degeurilor provenite din locuin[e, generate de activitdli de reamenajare gi reabilitare
interioar[ gi/sau exterioard a acestora,

Art. 3. Obiectivele concedentului sunt:
a) imbundtifirea condiliilor de via]i ale cet6{enilor prin promovarea calitdlii gi eficienlei acestor servicii;
b) promovarea calitalii gi eficientei acestor servicii;
c) dezvoltarea durabili a serviciilor;
d) proteclia mediului inconjur6tor.
Art.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii sunt urmatoarele:
a) bunuri de retur
b) bunuri de preluare
c) bunuri proprii .

Capitolul IIl.
Dispozi(ii generale

Art. 5. Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii urmdtoarele:
l) inventarul bunurilor proprietate public6 gi privatd aferente serviciului;
2) procesul - verbal de predare-preluare a serviciului delegat.
3) regulamentul de organizare gi func{ionare a serviciului public de salubrizare al Comunei Stefanesti,
4) caietul de sarcini al Serviciului Public de Salubrizare al comunei Stefanesti;
5) studiul de oportunitate intocmit pentru concesionarea si delegarea gestiunii Serviciului public de

Salubrizare al comunei Stefanesti;
Art. 6. (1) AutoritAtile administra{iei publice locale pdstreazd, prerogativele privind adoptarea politicilor gi a

strategiilor de dezvoltare a serviciilor de salubrizare, precum gi dreptul de a urmdri, controla gi de a supravegirea
indeplinirea obligaliilor privind realizarea serviciilor de salubrizare:

a) respectarea qi indeplinirea obligaJiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare;
b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;
c) parametri i servicii lor fumizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare qi menlinere in funcliune, dezvoltare gi/sau modemizare a

infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor de salubrizare incredin[atd prin contractul de concesiune;
e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;
(2) Autoritatea Na{ionald de Reglementare pentru Serviciile Publice Comunale (A.N.R.S.C.) are sarcina de a

monitoriza modul de respectare a obligaliilor stabilite in contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localitatilor, in special cu privire la: respectarea indicatorilor de performan(i, ajustarea periodicd a
tarifelor conform formulelor de ajustare, asigurarea protecliei utilizatorilor gi exploatarea eficientd a patrimoniului
public Ai/sau privat afectat serviciilor.

(3) la incheierea contractelor de prestdri servicii se vor menliona standardele, normativele, pre(urile qi tarifele
in vigoare la data incheierii contractelor.

Capitolul IV.
Durata contractului

Art.7'(l)Durata contractului este de 4 ani (48 luni), incep6nd cu data emiterii ordinului de incepere a
seviciului si poate fi prelungita pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza sa fie
atribuit de asociatia de dezvoltare intercomunitara (ADI) constituita la nivelul .1uaetutui Valcea pentru proiectul ..

Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Valcea,,
(2) ln cazul in care dupa implinirea termenului cle 4 ani, contractul de delegare ce urmeaza a fi atribuit de ADI

nu a intrat in vigoare, durata contractului va fi prelungita pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit
de ADI, in conditiile in care proiectul judetean privind realizarea sistemului integrat de management al deseurilor se
afla in imnlemp.tr"o



Capitolul V.
Nivelul redevenfei

Art.8. Redevenla este de l%o din valoarea contractului si va fi pl5ti6 lunar in conformitate cu Caietul de
sarcini, pdni la data de 30 ale lwrii.

Art.9.Concesionarul are obligatia ca, in termen de 90 de zile de la data
gestiunii, s[ depund cu titlu de garan]ie o suma fixa reprezentand lo/o din suma
datorata pentru primul an de activitate.

semndrii
obligatiei

contractului de delegare a
i de plata catre concedent,

Capitolul Vl.
PlatI redevenfei

Art.10. (l) Sumele prevdzute la art. 8 si 9 vor fi plitite prin fi16 ordin de plati, in contul nr.
RO78TREZ24A5 I 0 I 03200 I 04x deschis la Trezoreria municipiului Dragasani.

(2) Redeventa se va pl6ti lunar pdnd Ia data de 30 a fiecirui luni pentru anul financiar respectiv. Redevenla
aferentd prlmului an financiar se va pldti la datasemn[rii contractului de concesiune

(3) in cazul in care concesionarul nu achitd redeventa in termenul mai sus prevdzut, acesta datore azd majordi
de lnt6rziere in procentul aplicabil obligaliilor fiscale, astfel cum este reglementat dL legislalia in materie.

(4) Aceata suma cutitlu de garantie este de ............Iei.

Capitolul VII.
Drepturile pIr{ilor

Drepturile concesionarului
Art. 11. Operatorul are urmdtoarele drepturi:
(1) De a exploata, in mod direct, pe riscul gi pe rdspunderea sa, bunurile, activit6lile gi serviciile publice ce fac

obiectul contractului de concesiune.
(2) De a incasa contravaloarea serviciului prestat.
(3) De a inilia modificarea gi/sau completarea prezentului contract, in cazul modificdrii reglementdrilor qi/sau a

condiliilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia.
(4) Concesionarul are dreptul de a folosi gi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul

naturii bunului gi scopului stabilit de pd(i.
concesiuni, potrivit

(5) Concesionarul are dreptul de a incheia contracte cu te(ii pentru asigurarea qi valorificarea exploatdrii
bunurilor, activitdtilor gi serviciilor care fac obiectul concesiunii.

Drepturile concedentului
ArL 12. Concedentul are urmdtoarele drepturi:
1) De a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investiliilor, precum gi modul in care

este satislbcut interesul public prin realizarea serviciului public, verificdnd respectarea oLligaliilor asumate prin
contract.

2)De a modifica in mod unilateral partea reglementatda contractului de concesiune din motive exceplionale
legate de interesul nalional sau local.

3) De a coordona proiectarea gi execulia lucrdrilor de investilii in scopul realizdrii acestora intr-o concep(ie
unitarA, corelatl cu programele de dezvoltare economico - sociali a localitililor gi de amenajare a teritoriului.

4) De a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea gi modemizar.u doterilo. publice aferente
serviciilor de salubrizare.



5) De a realiza investilii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de
salubrizare qi/sau prin asociere intercomunalI.

6) De a finanfa realizarea de lucrdri necesare serviciilor de salubrizare menajeri.
7) De a contracta, garanta, in condiliile legii, imprumuturi pentru finantarea programelor de investilii din

infrastructura aferentl serviciil or de salubrizare.
8) De a-$i manifesta intenlia de a dobdndi bunurile de preluare gi de a solicita concesionarului incheierea

contractului de vdnzare - cumplrare cu privire la aceste bunuri. in termen de 15 zile concedentul este obligat s6-gi
exercite dreptul de opliune sub sancfiunea decdderii.

9) De a verifica indeplinirea cerintelor de calitate gi performanlI a activit[1il or realizale de concesionar, ori de
cdte ori este nevoie, avdnd dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte.

Capitolul XIII.
Obliga(iile plrfilor

Oblieatiile concesionarului
Art. l3.Concesionarul are urmdtoarele obligafii:
l) Sd oblind de la autoritdfile competente:
a) autoizalia de functionare, potrivit legii;
b) autorizalia de operare eliberat6 de autoritatea administrafiei publice locale;
c) autorizalia eliberatl de autoritatea teritoriald pentru protectia mediului;
2) Si respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune asigurAnd explotarea eficace, in regim de

continuitate gi permanentd, a serviciilor care fac obiectul concesiunii.
2.1 Operatorul de salubrizare va asigura europubele de 240 litri pentru pentru unitatile

economice si pentru institutiile publice, europubele stradale pentru colectarea selectiva a
deseurilor cat si saci de colectarepersonalizati pentru colectarea desiurilorreciclabile.

3) Sa realizeze obiectivul anual de reducere a cantitdtitor de deseuri municipale eliminate prin
depozitare, prevazut in anexa nr.l din OUG nr.74l2018.

- 40 o/o pentru anul 2019
- 50Yo pentru anul 2020
- 60oA pentru anul202l
- 70Vo pentru antl2022
(a) Punctele de colectare a deseurilor menajere sunt in dreptul

numar estimativ de 1002 gospodarii.
gospodariilor, din poarta-n poarta, avand un

(b) Graficul de colectare a deseurilor municipale preselectate de la toti utilizatorii, inclusiv agentii economici si
institutiile publice, se va efectua de cel putin ori pe saptamana.

- primele doua saptamani ale lunii, se va colecta in zilele.
- a 3-a saptamana se va colecta in zilele

fractia umeda
fractia uscata

(reciclabila),
- ultima saptamana din luna, se va colecta in zilele fractia umeda, sau oridecateoriestenecesarcolectareadeseurilorpentrua."@

perioadele de sarbatori cand cantitatea de deseuri menajere este mult mai mare.
in comuna Stefanesti, mai ales in

Programul de presta{ie pentru colectarea degeurilor comunale va fi intocmit de aga manierd, inc6t s6 asigure in
permanenld menfinerea unei stdri de curi(enie corespunzdtoare normelor igienico -sanitare reglementate ae O.U.S.
Nr.536/1997( cel putin de doua ori pe saptamana).

Programul de prestalie prezentat de operatori va cuprinde:
- zona de acfiune pentru fiecare sat din comund;
- schimbul de utilaj deservit;
- auto- compactorul inlocuitor in caz de defecfiune;

4) Sd respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a serviciilor de salubrizare.
5) Sd serveasci to{i utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atesta}i in condi{iile prevederilor

regulamentului serviciului de salubrizare.
6) Sd respecte indicatorii de performanld stabilili in contractul de concesiune, intocmind rapoarte de activitate,

la solicitarea concendentului, cat si penalitatile aferente pentru nereali zarealor
7) Sd furnizeze autoritatrilor administraJiei publice locale gi A.N.R.S.C. informaliile solicitate qi sd asigure accesul la

toate informaliile necesare in vederea verificdrii gi evaludrii funcliondrii gi dezvoltdrii serviciilor de salubrizare in



conformitate cu clauzele contractului de delegare gi cu prevederile legale in vigoare. tn acest sens concesionarul are obligafia
de a prezenta lunar rapoarte, din care sd rezulte cantitdlile de lucr6ri efectuate, in concordant[ cu caietul de sarcini.

8) Sd efectueze serviciul de salubrizare menajertr conform prevederilor din caietul de sarcini in condilii de calitate gi
eficien[d.

l0) Sa fundamenteze tarifelece vor fi utilizate ?n activitatea de salubrizare menajer5, diferenliat in conformitate cu
prevederile Ordonantei 7 412018.

I 1) 56 pltrteascd redevenfa la valoarea prevdzutd.gi la termenul stabilit in contractul de concesiune.
12) Sa suporte contributia pentru economie circularl pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate

care depasesc cantitatile corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in contract
13) Concesionarul va lua toate misurile necesare privind bunurile de retur astfel incdt, la incheierea contractului,

capacitatea de arealiza serviciul de salubrizare a concedentului sd fie cel pufin egal6 cu cea existentd ladata intr6rii in
vigoare a contractului.

14) SA fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investilii din surse proprii,
pentru proteclie social6.

precum 9i din diferenla de tarif

15) Sd propund concedentului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe aparfindnd patrimoniului concesionat inbaza
legislaliei in vigoare.

16) Se transmiti concedentului modificdrile de patrimoniu apdrute in cursul anului precum gi situalia patrimoniului
public (cantitativ gi valoric) Ia 3l decembrie a fiecdrui an pentru inregistrarea in contabilitat; concedentului.

17) Sa restituie bunurile de retur, in deplini proprietate, in mod gratuit gi libere de orice sarcini, la incetarea
contractului de concesiune.

l8) La incetarea contractului din alte cauze decdt: termenul, for[6 majord qi in]elegerea p[rfilor, operatorul este obligat
sd asigure continuitatea prestlrii activiteili in condiliile stipulate in contract, pintr la preluarea acesteia de cdtre concedent si
rezolvarea situatiei.

19) SA notifice cauzele de naturi si conducd la reducerea activitafii gi mtrsurile ce se impun pentru asigurarea
continuitdlii activitilii.

20) Se ia misurile necesare privind igiena, siguranfa la locul de muncd gi normele de protecfie a muncii.
2l) Sd predea la incheierea contractului toatl documentatia tehnico-economic[ referitoare la serviciul gestionat.
22) Sd respecte condiliile impuse de natura bunurilor, activit[illor sau serviciilor publice (protejarea sicretului de stat,

materiale cu regim special, condilii de siguranJi in exploatare, proteclia mediului, protectia mrn.ii, condilii privind folosirea
gi protejarea patrimoniului etc.)

23) tntermen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune ,

titlu de garanlie lYo reprezentind o coti parte din suma datoratl concedentului cu
activitate.

concesionarul este obligat si depund cu
, titlu de redevenfi pentru primul an de

24) La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decdt prin ajungere la termen, excluzdnd fo4a majori,
concesionarul este obligat si asigure continuitatea prestarii activit[tii sau serviciului public, ln condiliile stipulate in contract,
p6n6 la preluarea acestuia de citre concendent.

25) In cazul in care concesionarul sesizeaz6 existenfa sau posibilitatea existenJei unei cauze de natur6 s6 conduc[ la
imposibilitatea realizdii activitilii sau serviciului public, va notifica de indati acest fapt concedentului, in vederea lutrrii
mdsurilor ce se impun pentru asigurarea continuit6tii activitiilii sau serviciului public.

26) Concesionarul este obligat s[ continue exploatarea bunului, activitd]ii ori prestarea serviciului in noile condilii
stabilite de concendent, in mod unilateral, frr6 a putea solicita incetarea acestuia.

Art. 14- Operatorul are obligatia qI find evidenla activitatilor desfasurate pentru
gestionarea deseurilor de HMPS( hartie,metal,plastic si sticla) respectiv pentru
gestionarea deseurilor, altele decat HMPS inbazaunor tarife distincte/differentiate
pe categorii de deqeuri;
Art.15 - Operatorul are obligatia sa propuna si sa inainteze spre aprobare

autorit5tii publice locale tarife distincte pentru beneficiarii serviciului de
salubrizare, respectiv pentru gestionarea deseurilor altele decat HMPS, si
sanctiuni pentru beneficiarii serviciului care nu separa in mod corespunzator cele
doua fluxuri de deseuri incepand cu data de I ianuari e ZOl9.

Art.16- Operatorul v circula tru
beneficiarii serviciului de salubrizare
deseurile destinate a fi eliminate prin
performanta prevazuti in contracte;

deseurilor HMPS, numai pentru
din aplicarea indicatorilor de

pentru gestionarea
depozitare rezultate



Art.17- Operatorul va include contributia pentru economia circulara. in tarifele pentru
beneficiarii serviciului de salubrizare pentru gestionarea deseurilor altele decat HMPS pentru
deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
Art.18- Operatorul are obligatia sa respecte indicatorii de performanta pentru fiecare
activitate din cadru serviciului de salubrizare qi/sau s6 suporte penalitdlile aferente in cazul
nerealizdrii lor;
Art. 19- Operatorul are obligatia sa stabileasca si sd inainteze spre aprobare o modalitate
nracticaprivindimplementareainstrumentuluieconomic
Art. 20- Operatorul de salubrizare va suporta contributia pentru economia circulara

munlc ntitatile
corespunzatoare indicatorilor de nerformanta prevazuti in contract, conform OUG nr.
7412018

Oblisatiile concedentului
Art. 21. Concedentul are urmltoarel e obli galii :
l) Sd elaboreze qi sd aprobe normele locale gi regulamentele de funcfionare a prestatorilor de servicii care desfipoar6

activitili de salubrizare pebaza normelor cadru aprobate de Ministerul Administratiei publice.
2) SI predea concesionarului la data intririi in vigoare a contractului toate bunurile, instalafiile, echipamentele gi

dotdrile aferente intregii activitdli cu inventarul existent, libere de orice sarcini pebazdde proces verbafde predare-preluare.
3) SE notifice pd(ilor interesate informafii referitoare laincheierea prezentului contiact.
4) Sd faciliteze operatorului autorizarea lucrdrilor gi investiliilor pe domeniul public Ai privat in conformitate cu

reglementdrile legale in vigoare.
5) SA-gi asume pe perioada derulIrii contractului toate responsabilitllile 9i obligaliile ce decurg din calitatea sa de

proprietar cu excepfia celor transferate in mod explicit in sarcina operatorului prin contractele de concesiune.
6) Sd ia toate mlsurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz astfel incdt sd se pastreze capacitatea de a realiza

serviciul de salubrizare.
7) Si nu-l tulbure pe concesionar in exercifiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
8) Sd nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune in afari de cazurile prevazute expres de lege.

Capitolul IX.
Cantitatea gi calitatea serviciilor qi indicatorilor de performanll

Art.22.(l) Indicatorii de performanie, cantitatea gi calitatea serviciilor sunt prevlzute in caietul de sarcini parte integrantd
din contract.

(2) Indicatorii de performanfd stabilesc condiliile
salubrizare menajer6.

ce trebuie respectate de operatori in asigurarea serviciilor de

(3) Indicatorii de performanJd asigurd condiliile pe care trebuie sd le indeplineasci serviciile de salubrizare menajerd
avdnd in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ gi calitativ;
b) adaptarea permanentd la cerintele utilizatorilor;
c) excluderea oricdrei discrimindri privind accesul la serviciile de salubrizare menajerd;
d) respectarea reglement6rilor specifice din domeniul salubrizdrii.
e) calitatea activititilor gi serviciilor prestate vor fi conforme cu SREN ISO 9001/2008 sau echivalente.
f) in cazul neindeplinirii indicatorilor de performanld,prevdzuli in caietul de sarcini, concesionarul are obligatia ca, in

termen de 3 zile de la notificare, sd remedieze situafia semnalatd de cdtre concendent, in caz contrar aplic6ndu-se pJnu;ta1i'a.
5%o, din valoarea facturii pentru luna curenti.

Art. 23 Indicatorii de performanta minimali, generali si garantati pentru serviciile publice de salubrizare sunt stabiliti in
anexa nr.l la Caietul de sarcini .



Capitolul X.
Tarife practicate pi formulele de actualizare a acestora,

modul de incasare a facturilor.

Art.24 (1) Plata contravalorii serviciului de salubrizare menajerd se va face in baza facturilor emise lunar de cdtre
concesionar, prin ordin de plati din contul concendentului in contul concesionarului.

(2) Tarifele practicate sunt cele rezultate in urma adjudeclrii licitaliei gi vor fi eviden(iate ln toate documentele
contabilefn documentelejustificative, distinct, pe categorii de deqeuri .

(3) Termenul de platl este de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii.
(4) Facturile se intocmesc lnbaza proceselor-verbale de receptie intocmite lunar, care, la r6ndul lor, sunt lntocmite in

conformitate cu rapoartele zilnice de constatare.
(5) Atat procesul verbal c6t gi raportul zilnic de lucru vor fi semnate de ambele pdrti, prin reprezentantiinmputemiciiii

lor.
(6) Ajustarea tarifelor pentru activitdtile specifice serviciului de salubrizare se va face, conform Ordinului

presedintelui ANRSC nr. 109/2007.

Caoitolul XI.
Incetarea contractului

Art.25 (1) Prezentul contract de concesiune inceteazdin urmdtoarele situalii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contract,

b) in cazuri de fo4d majord sau caz fortuit, c6nd concesionarul se afli in imposibilitatea de a continua contractul, prin
renunlare, fird, plata unei despdgubiri;

c) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cdtre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despdgubiri in
sarcina concesionarului ;

d) in cazul nerespectdrii obliga{iilor contractuale de citre concedent, prin reziliere, cu plata unei desp6gubiri in sarcina
concedentului;

e) la disparilia, dintr-o cauzd de fo(6 major6, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitlfii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renunJare, fEri plata unei despdgubiri;

f) in cazul in care interesul local o impune, prin rdscumpdrarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act
administrativ, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentalie tehnico-economici in care se va stabili
pretul rdscumpdrdrii. in aceastd situalie de incetare a concesiunii nu se percep daune,

g) in cazul neachitdrii la termen a redevenlei;
h) in cazul neachiterii la termen a garanfiei pentru bun6 executie;
i) in cazuri de forfd majord sau caz fortuit, cdnd concesionarul se afld in imposibilitatea de a continua contractul, prin

renunlare firi plata unei despdgubiri;
j) alte clauze de incetare a contractului de concesiune, fdrd a aduce atingere clauzelor qi condiliilor reglementate de

lege.
(2) La incetarea, din orice caazd,, a contractului de concesiune se va incheia un proces verbal de predare/primire cu

bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii.

Capitolul Xll.
Clauze speciale privind mentinerea echitibrului contractual

dat de rezultatele licitafiei gi de prevenire a corupfiei

Art. 26. Prezentul contract poate fi modificat numai prin act adifional, cu acordul p6(ilor.



!
Capitolul Xm.

C lauze contractuale referitoa re la impl rf irea
responsabilitlfilor de mediu intre concendent gi concesionar

Art.27' (l) Toate responsabilitdtile privind protectia mediului, aferente activitdlii de salubrizare menajerd, revin
concesionarului.

(2) Clauzele referitoare la distribuirea riscurilor sunt cele prevdzute in Anexa I din Caietul de sarcini (Indicatorii de
performanta)

Capitolul XIV.
F''orfa majori

Art.28. Nici una dintre pdrfile contractante nu rtrspunde de neexecutarea la termen sau/gi de executarea in mod
necorespunz[tor total sau parfial a oric6rei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, dacii neexecutarea sau
executarea necorespunzdtoare a obligatiei respective a fost cauzatd de for[6 majo16.

Partea care invocd forfa majord este obligatd s[ notifice celeilalte p[rti in termen de 30 de zile de la producerea
evenimentului qi si ia toate mlsurile posibile in vederea limitdrii consecintelor lui.

Capitolul XV.
Rezilierea contractului

Art.29. (l) Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una din p54i d6 dreptul pdr\ii lezate de
a cere rezilierea contractului de concesiune gi de a pretinde plata de daune - interese.

(2) Constatarea neexecutlrii obligaliilor asumate prin contract, se poate face numai inbaza unui proces - verbal
incheiat gi semnat de c6tre reprezentantii imputemicili ai concedentului gi ai concesionarului, sau, in cazul in iare acest lucru
nu se poate realiza, prin hotir6rea instantei judecdtoregti.

Capitolul XVI.
Rispunderea contractuall

Art.30. (1) in cazul in care, din vina sa exclusivS, concesionarul nu reugegte si-gi indeplineasci obligafiile asumate
prin contra-ct, concendentul are dreptul de a deduce din prelul prestaliei valoarea lucrdrilorneefectuate.

(2) in carul in care concendentul nu onoreazd facturile in termen de 60 de zile de la expirarea perioadei, acesta are
obligalia de a pl6ti majoriri de intdrziere, conform legislatiei in vigoare.
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(1) Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, oriceneintelegere sau disputa care se poate ivi inire ei in cadrul sa, in't"gatu* cu indeilinirea contractului.
.. (2) Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa resolve in mod amiabilo divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze die catre instantele judecatoresti.

(3) Prezentul contract se completeaza cu prevederile Noului cod civil.

Capitolul XVI[.
Acte normatiye de referinfi

Art.32. Prezentul contract-cadru arelabazd,urmdtoarele documente de referinld:
- ouc nr'34/2006 privind atribuirea contractelor de achizilie publici, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi acontractelor de concesiune de servicii;
- 19 rr. 71/2007 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrdri publice;
- HG nr' 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor ieferitoare la atribuirea contractelor de achizitiepublici din ordonanfa de urgenJi a Guvernului nr.lqdoo6privind atribuirea contractelor de achizi]ie publici, a contractelorde concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii;
- Legea a serviciului de salubrizare a localitililor nr. l0l/2006,republicata;
- ordinul presedintelui A.N.R.s.c' nr. t0gi2o0l, privind aprou."u Normelor metodologice de stabilire, ajustare saumodificare atarifelor pentru activitatile specifice serviciului de saiubrizare a localitatilor.- oUG nr' 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 2lll2oll privind regimul deseurilor, a Legii nr.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajeltr si adeseuiilor de amabalaje si a oUG'nr. lg6/zoosprivind Fondulpentru mediu.

-Legea nr' 143/2018 privind aprobarea oUG nr. 48l2ol7 pentru modificarea si completarea oUG. Nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu
- HCL nr. 95/2017 privind Normele de salubri zare ale comunei stefanesti;
-HCL nr'23/2018 privind Infiintarea serviciului public de salubrizare al comunei Stefanesti si a Regulamentul deorganizare qi funclionare a serviciului public de salubrizare al comunei Stefanesti.

- HCL nr'33/2018 privind aprobarea delegdrii gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, acaieiului de sarcini privind delegarea de gestiuni prin concesiune serviciului public de salubrizare menajera si a contractuluide delegare 
-de 

gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizar"*"r4oe pe razacomunei Stefanesti.Art' 33' (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adilionat incheiai irtr" paa1" contractante.(2) concedentul poate modifica, unilateral partea reglem"rt*6 u prezentului contract, cu notificarea prealabill aconcesionarului din motive exceplionale legate de interesul na]ional sau local dupdcaz.
(3) Prezentul contract intri in vigoare la d,ata semndrii iui 9i a fost incheiat in 2 (dour) exemplare originale, c6te unulpentru fiecare parte.

Art.31. Solutionarea litigiilor

Concedent,

Capitolul XVll.
Litigii

Concesionar,

Comuna Stefanesti
Data:29.11.2018

Contrasemneaza,
Secretar,

Fugaretu Lucian
xt\


