
                                                   Anexă nr.3 la H.C.L. nr.13/26.01.2021 

 

 
CONTRACT DE DELEGARE  

PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI 

DERATIZARE – PARTE COMPONENTĂ A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

ÎN ORAȘUL NĂDLAC, JUDEȚUL ARAD 

Nr. 2887 din data de 21.04.2021 

 

Preambul 

În temeiul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu cornpletările și 

modificările ulterioare, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu completările 

și modificările ulterioare, a Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de 

salubrizarea localităților, a Ordinului ANRSC nr. 111 /2007 privind aprobarea Caietului de  sarcini-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si 

concesiunile de servicii,  a HG nr.86712016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii 

din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, a O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrative; 

      

Urmare a Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 13/26.01.2021 de aprobare a delegării prin concesiune 

a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în 

orașul Nădlac, județul Arad, s-a încheiat prezentul contract de concesiune, între: 

 

CAPITOLUL I 

Părțile contractante 

 

Autoritatea contractanta ORAȘUL NĂDLAC, cu sediul în orașul Nădlac, jud. Arad , str. 1 

Decembrie, nr. 24, tel.:+40 257474345, fax: +40 257473300, cod fiscal 3518822, cont de trezorerie 

RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. Ioan- 

Radu MĂRGINEAN – primar, în calitate de Delegatar, pe de o parte și 

 

SC ALEXIS GREEN SERV S.R.L., cu sediul în Vladimirescu, str.Cetatii, nr.21, tel. +40 756265388, 

cod fiscal: RO34537999, cont de trezorerie: RO18 TREZ 0215 069X XX02 3412, deschis la: 

Trezoreria Mun.Arad, reprezentată prin:      , în calitate de Delegat, pe de altă parte, s-a încheiat 

prezentul contract. 

 

CAPITOLUL II 

Obiectul contractului  

 

Art.1 Obiectul contractului îl constituie delegării prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare – parte componenta a serviciului de salubrizare în orașul Nădlac, județul Arad, 

in conformitate cu obiectivele delegatarului. 

Art.2 Categoria de bunuri ce vor fi utilizate de delegat în derularea contractului sunt bunurile proprii. 

Art.3 Prestarea serviciului se face conform programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor 

aprobat de orașul Nădlac. Acesta se va adopta în raport de necesitate, alocația bugetară, condiții meteo 

și alte situații excepționale. 

Art.4 Obiectivele delegatarului: 
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a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor 

servicii; 

b) promovarea calității și eficienței activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul 

serviciului de salubrizare în orașul Nădlac; 

c) dezvoltarea durabilă a serviciului; 

d)protecția mediului înconjurător și a sănătății populațieiș 

e) satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor. 

Art.5 Documentele urmatoare fac parte din prezentul contract: 

a) Anexa nr.1 Caietul de sarcini a activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

b) Anexa nr.2 Regulamentul serviciului de salubrizare a Orasului Nadlac; 

c) Anexa nr.3 Oferta tehnica si financiara; 

 

CAPITOLUL III  

Dispoziții generale 

 

Art.6(1) Orașul Nădlac, in calitate de delegatar, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor si 

a strategiilor de de dezvoltare a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului 

de salubrizare, precum și dreptul de a urmări, controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor 

privind realizarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de 

salubrizare de către delegat, astfel: 

a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de delegat; 

b) respectarea condițiiior de calitate a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul 

serviciului de salubrizare în orașul Nădlac; 

c) respectarea parametrilor, a normelor și a cantităților solicitate pentru fiecare activitate de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în orașul Nădlac; 

d)respectarea tarifelor stabilite pentru activitateade dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul 

serviciului de salubrizare. 

 (2) Delegatul se va adapta în permanență la calitatea și cantitățile solicitate de delegatar, în condițiile 

legislației în vigoare și va respecta în permanență standardele și normativele în vigoare. 

 

CAPITOLUL IV  

Durata contractului 

 

Art.7.(1) Durata prezentului contract de delegare prin  prin concesiune a gestiunii activității de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare – parte componenta a serviciului de salubrizare în orașul Nădlac, 

județul Arad este de: 48 luni, de la data intrarii in vigoare a acestuia. 

 (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subdelegarea activităților de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare, precum și cesionarea contractului de delegare a gestiunii fără acordul 

delegatarului.  

 

CAPITOLUL V  

Valoarea contractului 

 

Art.8.(1) Valoarea totala a contractului este de 215.136,00 lei la care se adauga TVA: 40.875,84 lei. 

(2) Cantitatile de servicii fiind estimate (depend de conditiile meteorologice, evenimente neprevazute 

etc...), partile convin ca, in conditiile in care la incetarea contractului, valoarea contractului, din orice 

motive, nu a fost atinsa, delegatul nu poate pretinde de la delegator achitarea valorii contractului sau 

plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferentei dintre valoarea contractului si valoarea realizata 

prin executarea contractului de concesiune.  
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CAPITOLUL VI 

Drepturile părților 

 

Art.9 Delegatul are următoarele drepturi: 

a) Să exploateze, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, activitatile de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare ce care face obiectul contractului de delegare a gestiunii. 

b) Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător tariflor ofertate si aprobate de 

delegator, pentru fiecare activitate in parte, fundamentate in conformitate cu prevederile Ordinului 

Presedintelui A.N.R.S.C.nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizare a localitatilor; 

c) Să propună ajustarea tarifului în raport cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, comunicat 

de Institutul Național de Statistică. 

d) Să propună modificarea tarifului aprobat, în situațiile în care intervin schimbări majore în structura 

costurilor de operare, în conditiile legii. 

e) Să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de concesiune. 

f) Să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale.  

g) Să suspende sau să limiteze prestarea serviciului fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 15 

zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de 45 de zile de la primirea facturii.  

Art.10 Delegatarul are următoarele drepturi: 

a) De a aproba ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor activității de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare din cadrul serviciului de salubrizare, propuse de delegat, în baza metodologiei elaborate de 

autoritatea de reglementare competentă. 

b) De a verifica si exercita controlul cu privire la furnizarea/prestarea activitații de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare. 

c) De a sancționa delegatul, in cazul in care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la 

care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție 

și deratizare sau/și nu asigură continuitatea serviciilor. 

d) De a solicita informațiile cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat. 

e) De a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării sau modificări ale tarifelor propuse de delegat. 

f) De a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii, pentru 

nerespectarea de către delegat a obligațiilor contractuale. 

g) De a se consulta cu instituțiile de specialitate pentru găsirea soluțiilor optime pentru derularea 

lucrărilor în cele mai bune condiții. 

h) Să presteze activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul stabilit prin contract. 

i) Să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractului, despăgubiri sau cornpensații pentru 

daunele provocate de către delegat prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin 

prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau 

prin normele tehnice în vigoare. 

j) Să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale. 

 

 CAPITOLUL VII 

 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

Art.11 Delegatul are următoarele obligații: 

a) De a solicita si de a obtine eliberarea licentei A.N.R.S.C., in termen de 90 zile de la data semnarii 

prezentului contract de concesiune.De asemenea, să obțină de la autoritățile competente autorizațiile  

(atestări, permise, etc.) și avizele necesare conform legilor în vigoare, pentru buna desfășurare a 

activitătii pe parcursul derulării contractului; 
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b) Să respecte toate angajamentele și obligațiile luate prin prezentul Contract de delegare a gestiunii și 

toate obligațiile și angajamentele care sunt în sarcina delegatului sis a presteze activitatile prevazute in 

contract cu professionalism si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 

caietul de sarcini si propunerea tehnica; 

c) Să respecte prevederile Regulamentuluide organizare și funcționare al activității de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, caietului de sarcini și 

ale celorlalte reglementări specifice activității serviciului delegate; 

d) Să respecte indicatorii de perforrnanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și să 

îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate. 

e) Să furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. infomațiile solicitate și să 

asigure accesul la toate infomațiile necesare în vederea verificării și evaluării functionării și dezvoltării 

activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare 

și cu prevederile legale în vigoare. 

f) Să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, 

inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare. 

g) Să efectueze activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform prevederilor Caietului de 

sarcini și a Regulamentul serviciului, în condiții de calitate și eficiență. 

h) Sa constituie garantia de buna executie; 

i) Sa plateasca delegatarului redeventa in termenul indicat in caietul de sarcini; 

j) La încetarea contractului de delegare din alte cauze decât termenul, forța maioră și înțelegerea 

părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în 

contractul de delegare, până la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 3 luni; 

k) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru 

asigurarea continuității activității; 

l) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii 

în scopul evitării accidentelor; 

m) Să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat; 

n) Să presteze activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la toți utilizatorii din raza unității 

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii. 

o) Pentru amabalajele de la produsele biocide utilizate si deseurile rezultate in urma efecturarii 

activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, delegatul va incheia un contract de colectare-

transport si eliminare cu un operator licentiat pentru acest gen de deseuri; 

p) Să utilizeze pentru desfășurarea activității serviciului delegat numai substanțe, tehnologii și 

proceduri care să asigure eficiența maximă a combaterii, conform caietului de sarcini; 

q) Să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și a reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a 

acestora; 

r) Să asigure pe toată durata contractului de delegare personalul necesar pentru prestarea activității 

asumate prin contract; 

s) Să asigure pe toată durata contractului de delegare, dotarea tehnică și material cu care s-a angajat 

prin contract; 

t) Să aplice numai tarifele aprobate de autoritatea contractantă; 

o) Să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, 

continuității și egalității de tratament între utilizatori; 

u) Să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din 

hotărârile Consiliului Local al Orașului Nădlac; 

v) Să respecte graficul de executare al activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul 

serviciului de salubrizare; 

w) Să respecte obligațiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii; 

y) Să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării prestației; 
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z) Să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, a activității sau a serviciului public (protejarea 

secretului de stat, materiale cu regim special, condițiile de siguranță în exploatare, protecția mediului, 

protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului, etc.); 

aa) În cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să 

conducă la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în 

vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității ori serviciului public.  

Delegatul este obligat să continue prestarea serviciului public în noile condiții stabilite de concedent în 

mod unilateral, fără a putea solicita încetarea acestuia; 

bb) Să înceapă lucrările numai după primirea ordinului de lucru scris, emis de delegator; 

cc) Să întocmească, anual, împreună cu delegatarul, programul unitar de acțiune de combatere a 

vectorilor, decalarea activității făcându-se din motive bine întemeiate (timp nefavorabil s.a.) cu 

acordul ambelor părți; 

dd) Să prezinte certificatele de calitate și termenul de valabilitate al loturilor de substanțe fo losite; 

ee) Să utilizeze și să accepte folosirea și a altor tipuri de substanțe pentru tratamentele de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare cuprinse în Registrul Național al Produselor Biocide pentru igiena publică; 

ff) Să execute activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform graficelor de execuție, a 

normelor și indicațiilor producătorului substanțelor, a cerințelor delegatarului precum și a 

recomandărilor instituțiilor de specialitate, în funcție de condițiile obiective și necesitățile din teren 

pentru obținerea unei eficiențe maxime; 

gg) Să efectueze prestațiile pe suprafețele specificate în caietul de sarcini sau în ordinele de lucru, în 

condiții de bună calitate și cu respectarea cantității de substanță normată pe unitatea de suprafață, în 

caz contrar acesta va presta gratuit acțiunea pe suprafețele neacoperite corespunzător; 

hh) Să nu arunce substanțele neutilizate (pe domeniul public, privat, în canalizări etc.); în acest scop se 

vor folosi în mod obligatoriu metodele de neutralizare legale; 

ii) Să plaseze substanțele raticide în locuri sau prin modalități care nu permit ingerarea acestora de 

către animale sau oameni, sau să fie deteriorate deintemperii; 

jj) Să asigure administrarea repetată a momelilor toxice acolo unde este cazul; 

kk) Să asigure strângerea cadavrelor de rozătoare rezultate în urma deratizării, inclusiv acolo unde sunt 

sesizate de către cetățeni, și a momelilor neconsurnate; 

ll) Să țină gestiune separată pentru fiecare activitate și localitate de operare în parte pentru a se putea 

stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate; 

mm) Să respecte orice alte obligatii prevazute de prezentul contract; 

nn) Sa informeze toate categoriile de utilizatori ai activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, 

prin intermediul campaniilor de informare, organizate de acesta, asupra faptului ca orice cerere sau 

reclamatie cu privire la activitatea concesionata, vor fi adresate acestuia; 

 

Art.12 Delegatarul are următoarele obligații: 

a) Să respecte angajamentele asumate față de delegate prin prezentul contract de delegare a gestiunii; 

b) Să notifice părților interesate informațiile referitoare la încheierea prezentului contract; 

c) Să emită ordinede lucru scrise către delegat, care vor preciza zonele și perioadele executării 

lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

d) Să convină cu delegatul asupra întocmirii graficului de eșalonare a execuției lucrărilor și  să 

desemneze personalul responsabil pentru urmărirea execuției lucrărilor; 

e) Să verifice graficul de execuție, respectarea normelor de lucru indicate de firmele producătoare ale 

substanțelor; 

f) Să verifice reclamațiile primite, să le aducă la cunoștința delegatului și să aplice penalitățile stabilite 

dacă este vina acestuia; 

g) Sa ia act de sesizările delegatului asupra oricăror anomalii sau disfuncții care împiedică prestația și 

săasigure acestuia condiții dedesfășurare; 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=19
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=19


h) Să nu-l tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 

i) Să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 

delegatului; 

j) Să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect activitatea serviciului de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

k) Să păstreze, în condițiile legii, confidențialitate a datelor și informațiilor economico-financiare 

privind activitatea delegatului, altele decât cele de interes public; 

l) Să achite delegatului sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează 

pe domeniul public și privat al delegatarului, prevăzute în prezentul contract. 

 

CAPITOLUL VIII   

EXECUTAREA CONTRACTULUI  

 

Art.13 Cantitatea si calitatea serviciilor 

(1) Cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare 

și funcționare al activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare 

al orașului Nădlac.  

(2) Prin ordin de lucru delegatarul poate modifica graficul de execuție stabilit. 

Art.14 Indicatori de performanta 

(1) Delegatul va presta activitatea astfel incat sa asigure indeplinirea indicatorilor de performanta 

generali, cei ce privesc masurarea si gestiunea cantitatii aferente activitatii de dezinsecție, dezinfecție 

și deratizare, facturarea si incasarea contravalorii prestatiilor si cei garantati prevazuti in Regulamentul 

serviciului de salubrizare a orasului Nadlac. 

(2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare a localităților cu privire la: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale; 

c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria de responsabilitate; 

d) adaptarea permanent la cerințele utilizatorilor; 

e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;  

g)implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității 

muncii. 

Art.15 Garantia de buna executie 

(1) Delegatul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de: 10.756,80 

lei (reprezentand 5% din valoarea fara TVA a contractului). 

(2) Garantia de buna executie se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in 

conditiile legii, si devine anexa la contract. 

(3) Delegatarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 

creat, dacă delegatul nu îşi execută din culpa sa, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, delegatarul are obligaţia de a notifica acest lucru atat delegatului cat si emitentului 

instrumentului de garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum si modul 

de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, delegatul 

are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  

(4) Autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel 

mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a 

ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.  

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=21
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=21


Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie, trebuie sa acopere întreaga perioada de 

valabilitate a contractului. 

Art.16 Redeventa  

(1) Valoarea redeventei anuale în cazul concesionarii prin delegarea gestiunii este de 3%, procent 

aplicat la valoarea totală a facturilor încasate de concesionar pentru serviciile prestate anul anterior  

pentru activităţile de de dezinsecție, dezinfecție și deratizare  

(2) Plata redevenţei se va face semestrial până la data de 15 ale primei luni următoare semestrului 

pentru care trebuie efectuată plata (de exemplu plata redevenței pentru primul semestru va fi efectuată 

înainte de data de 15 iulie) în contul IBAN: RO97TREZ02121A300530XXXX deschis la Trezoreria 

Municipiului Arad. 

(3) În cazul în care concesionarul nu efectuează plata redevenței datorată concedentului, în termenul 

prevăzut la alineatul de mai sus, concedentul va plătii penalități e întârziere în cuantum 0,1% din suma 

datorată pentru fiecare zi de întârziere, până la plata integral a debitului. 

Art.17 Tarife 

(1) Tarifele practicate pentru prestarea activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la data 

semnarii contractului, sunt cele mentionate in oferta financiara Anexă care este parte integrantă din 

prezentul contract. 

(2) Tarifele trebuie sa conduca la atingerea urmatoarelor obiective: 

- asigurarea prestarii activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul de calitate stabilit 

prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului de salubrizare si prin contract; 

- realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru activitatile prestate pe durata contractului si 

asigurarea unui echilibru intreriscurile si beneficiile asumate de partile contractante; 

(3) Tarifele pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, vor fi fundamentate conform 

prevederilor Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile 

specifice servicului de dalubrizare a localitatilor, aprobate prin Ordinul nr.109/2007, a presedintelui 

A.N.R.S.C.  

(4) Tarifele ofertate de delegate pentru suprafata unitara va include pretul substantelor si materialelor 

utilizate, manopera aferenta precum si orice alte costuri legate de prestarea serviciului pentru fiecare 

din activitatile de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare, care se vor efectua in orasul Nadlac. 

(5) Valoarea totala finala a contractului va rezulta in urma aplicarii tarifelor aprobate legal la 

cantitatile de lucrari efectiv receptionate. 

(6) Pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare efectuate pe alte amplasamente aflate în 

administrarea unou unităţi din subordinea Consiliului Local, persoane fizice, asociaţii de proprietari 

(spaţii închise) sau persoane juridice, operatorul va încheia contractele de prestări servicii urmând a 

încasa contravaloarea lucrărilor de la aceştia la tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local 

conform ofertei în baza căreia s-a încheiat contractul de delegare. 

Art.18 Actualizarea si ajustarea preţului contractului 

(1) Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract plăţile datorate de delegatar delegatului sunt 

cele declarate în propunerea financiară înaintată de către delegat, anexă la contract. 

(2) Se permite actualizarea pretului contractului daca au intervenit modificari legislative care au facut 

necesara aceasta actualizare. 

(3) In ceea ce priveste ajustarea contractului, pentru primul an de contract, tarifele practicate de catre 

delegat vor fi cele cuprinse in oferta financiara inaintata de catre acesta, anexa la contract. Schimbarea 

structurii si nivelului tarifelor practicate pentru anii urmatori se va face in conditiile precizate in 

documentatia de atribuire. 

(4) Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: 

a) Valoarea activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se poate ajusta incepand cu anul 2022 



 (ajustarea urmand sa se poata aplica o singura data la inceputul fiecarui an), la solicitarea operatorilor, 

in raport cu indicele de inflatie general al bunurilor de consum, în baza cererilor de ajustare, însoţite de 

documentaţia de fundamentare.  

b) Nivelul rezultat al valorii aferente activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare nu poate 

depăşi nivelul actual ajustat cu indicele de creştere al parametrului de ajustare.  

c)  Nivelul valorii activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se determină avându-se în 

vedere influenţele reale primite în costuri, ca urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor din economie.  

d) Fundamentarea costurilor fiecărei activităţi în parte se face pe baza cheltuielilor materiale, 

cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale.  

e) În cazul ajustării valorii activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, structura cheltuielilor şi 

a veniturilor este prezentată în Ordinul nr. 109/2007.  

Ajustarea valorii pentru activităţile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se face potrivit formulei:  

 

              (ct + ct x r%) 

 (t) = ────────────, unde:                             

                       Q  

 

ct - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri; 

r% - cota de profit a operatorului; 

Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la 

determinarea tarifului actual. 

Art.19 Executarea, verificare si receptia lucrarilor 

(1) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a activitatii, pentru a stabili conformitatea 

cu provederile dein propunerea tehnica si caietul de sarcini. 

(2) Delegatul va efectua activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, concesionate, in baza 

comenzilor emise de delegator pentru fiecare din activitatile din Programul unitar de actiune ce trebuie 

efectuate pe domeniul public si privat a orasului. 

(3) Verificarea si controlul activitatii prestate la obiectivele prevazute in Anexele nr.2 si 3 la caietul de 

sarcini, se va face de catre reprezentantii delegatului si ai delegatarului. 

(4) Cantitatile si calitatea serviciilor sunt prevazute in caietul de sarcini si Regulamentul de salubrizare 

al orasului Nadlac. 

(5) La finalizarea prestarii fiecarui tip de tratament delegatul va intocmi procese verbale cu suprafetele 

receptionate pentru fiecare tip de activitate, care vor fi semnate de catre reprezentatii delegatului si 

delegatarului. 

(6) In baza acestor procese verbale de receptie a suprafetelor pe care s-au desfasurat activitatile de  

dezinsecție, dezinfecție și deratizare, delegatul va intocmi situatia de plata aferenta fiecarei activitati in 

vederea verificarii si acceptarii la plata.  

(7) Delegatul raspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfasurare a activitatilor de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare. 

(8) Garantia lucrarilor executate de catre delegate trebuie sa fie de 30 zile de la data terminarii 

actiunilor respective de combatere si receptionarii suprafetelor pe care s-au aplicat tratamentele. In 

cazul in care pana la trecerea celor 30 zile pe suprafetele tratate se va constata prezenta populatiilor de  

tantari, de alte insecte de interes medical si/sau rozatoarelor sinantrope care prezinta riscul de 

transmitere a unor agenti infectiosi prin acesti vectori, delegatul este obligat sa execute rapel pe aceste 

suprafete, pe cheltuiala proprie. 

(9) Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu provoace daune de orice natura obiectivului unde se 

aplica tratamentul si nu vor afecta viata si sanatatea oamenilor, animalelor si a mediului ambiant. 

Intrega responsabilitate pentru eventualele daune produse mediului sau a unor terti revine delegatului.  



(10) In cazul in care, ca urmare a unui tratament efectuat, se adduce o dauna imediata vizibila 

proprietatii beneficiarului sau unor terte personae, daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti 

si formulate impotriva delegatului sau impotriva delegatarului (datorita efecturarii sau neefectuarii 

activitatilor de delegat) sunt in sarcina delegatului. 

(11) Toate activitatile prestate vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare si 

propunerilor tehnice inaintate de ofertantul castigator a contractului de concesiune. 

(12) Contravaloarea activitatilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate in alte spatii 

deschise, spatii inchise ale cladirilor persoanelor fizice sau juridice (inclusive asociatii de 

proprietari/locatari), precum si orice alte tratamente suplimentare, ori impotriva altori vectori si agenti 

patogeni  fata de cei prevazuti in programul unitar de actiune se factureaza de catre delegat in baza 

documentelor de lucru  confirmate de beneficiar si se suporta de catre acestia. 

Art.20 Modalitatea de plata 

(1) Delegatul va depune la sediul delegatarului la terminarea fiecarui tip de tratament, procesul verbal 

al suprafetelor receptionate (semnate de delegat, delegatar) pentru fiecare tip de activitate executata si 

situatia de plata aferenta pentru fiecare tip de activitate prestata, in vederea verificarii si acceptarii la 

plata. Situatiile de plata vor fi intocmite de catre delegate pe baza proceselor verbale de receptie a 

suprafetelor (insusite de ambele parti) si a tarifelor unitare ofertate in propunerea financiara, anexa la 

prezentul contract. 

(2) Decontarea fiecarui tip de serviciu se va face pe baza facturii emise de delegate, avand anexate 

procesul verbal de receptie a cantitatilor de servicii receptionate si situatia de plata aferenta semnate se 

de catre delegatar. 

(3) Delegatarul va plati facturile emise in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii acestora in 

contabilitatea institutiei, cu respectarea Legii nr. 72/2013. 

 

CAPITOLUL IX 

Art.21  Subcontractanţii 

21.1.(1) Concedentul va solicita concesionarului, cel mai târziu la momentul începerii executării 

contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi 

implicaţi în executarea contractului de concesiune, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute 

la momentul respectiv.  

(2) Concesionarul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 

unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în 

contractul care urmează să fie îndeplinit.   

(5) Concesionarul este pe deplin răspunzător faţă de concedent de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(6) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de concesionar de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract. 

21.2.(1) Concedentul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită.  

(2) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către concedent la momentul 

încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de achiziţie 

publică.  

(3) Concedentul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv concedent, concesionar 



şi subcontractant sau de concedent şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, concesionarul 

blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.  

21.3.(1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către concesionar în perioada de implementare a 

contractului poate interveni numai cu acordul concedentului în următoarele situaţii:  

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca 

fiind realizate de subcontractanţi,  

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în 

care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 

subcontractării acestora,  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de concesiune  

21.4.(1) In cazul inlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi 

cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) In cazul inlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în 

ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să 

modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) In cazul inlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în 

ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor 

conţine serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 

21.5. In conditiile alin. (1) al prezentului articol achizitorul are obligaţia de a solicita prezentarea 

contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, 

cel puţin următoarele elemente:  

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;  

b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;  

c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.  

21.6. Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii 

prestarii serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă 

respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la 

ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  

21.7. Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele, atestatele/licenta şi alte documente 

necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 

corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.  

 

CAPITOLUL X 

Raspunderea contractuala 

 

Art.22 Raspunderea, despagubiri, sanctiuni si penalitati 

(1) Delegatul garanteaza ca accepta si incheie prezentul contract pe propriul sau risc tehnic, economic 

si financiar, si ca este raspunzator atat in fata delegatarului cat si in unele situatii, fata de Autoritatile 

competente pentru obligatiile asumate, de prestarea activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

din cadrul serviciuluide salubrizare in orasul Nadlac. 

(2) Delegatarul nu va fi raspunzator in nici un fel fata de terti pentru neindeplinirea de catre delegat a 

obligatiilor asumate in baza acestui contract si pentru prestarea activitatilor de  dezinsecție, dezinfecție 

și deratizare. 

(3) Delegatul va despagubii delegatarul in legatura cu orice pretentii sau prejudicii invocate de orice 

alta persoana decat delegatarul, care pot fi generate in cursul sau in legatura cu neindeplinirea de catre 

delegate a oricaror obligatii care decurg din prezentul contract. In cazul in care se primeste orice 

notificare, cerere, scrisoare sau orice document privind orice pretentie din care rezulta ca o terta 

persoana este sau poate fi indreptatita sa primeasca despagubiri de la delegatar ca urmare a executarii 



prezentului contract, delegatul are obligatia de a se apara, contesta sau introducerea unei cai de atac 

privind aceasta pretentie precum si orice negocieri. 

(4) Delegatul va plati despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din 

culpa, ca urmare a executarii defectuoase a activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. 

(5) Neefectuarea sau efectuarea partiala a activitatilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a 

obiectivelor stabilite, va duce la refuzarea la plata a suprafetelor respective, prin neconfirmare in 

procesul verbal de receptie. 

(6) În cazul în care concesionarul nu efectuează plata redevenței datorată concedentului, în termenul 

prevăzut la alineatul de mai sus, concedentul va plătii penalități e întârziere în cuantum 0,1% din suma 

datorată pentru fiecare zi de întârziere, până la plata integral a debitului. 

(7) Daca in perioada de garantie, pe suprafetele tratate se va constata prezenta populatiilor de  tantari, 

de alte insecte de interes medical si/sau rozatoarelor sinantrope care prezinta riscul de transmitere a 

unor agenti infectiosi prin acesti vectori, delegatul este obligat sa execute rapel pe aceste suprafete, pe 

cheltuiala proprie. 

(8) Delegatarul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care delegatul nu și-a îndeplinit 

obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu Caietul 

de Sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, delegatul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a 

delegatului sau dreptului delegatarului de a rezilia Contractul, delegatarul este îndreptăţit la a aplica o 

dobanda penalizatoare egala cu 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara TVA diminuata cu contravaloarea fara TVA 

a serviciilor care au fost realizate.  

(9) În cazul în care din vina sa exclusivă delegatarul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci 

acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere 

pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara TVA a platilor 

neefectuate. Creanta constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in 

care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:  

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;  

b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este 

imputabila intarzierea;  

(10) Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor 

asumate, care depășesc valoarea penalităților ce pot fi percepute în condițiile prevăzute în contract, în 

completare părțile datorează daune-interese în condițiile dreptului comun, care pot fi solicitate în baza 

unei acțiuni în justitie, pe cale separată. 

Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol 

intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru 

pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil.  

(11) Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți, în mod culpabil și 

repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de 

daune-interese. 

Beneficiarul/delegatar își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată delegatului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această 

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest 

caz, delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

Art.23 Raspunderea delegatarului 

(1) Delegatarul nu il va tulbura de delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract. 

(2) Delegatarul nu  va fi raspunzator fata de delegate de vreo dauna sau cheltuiala de orice matura pe 

care delegatul le-ar putea suporta sau inregistra, datorita: producerii unui eveniment de forta majora, 



starii bunurilor concesionate, sau oricarei nereusite a delegatului de a realize veniturile previzionate in 

baza prezentului contract. 

 

CAPITOLUL XI 

EVENIMENTE IMPREVIZIBILE 

 

Forta majora 

Art.24.(1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 

în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract 

de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de 

forţa majoră.  

(2) Indeplinirea contractului va fi suspendata pe perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

(3)  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 24 ore 

producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea 

limitării consecinţelor lui. 

(4) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia 

in maximum 15 zile de la incetare. 

(4) Daca forta majora actioneaza sau estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, atunci 

oricare dintre parti va avea dreptul sa notifice celeilalte parti, incetarea contractului, fara ca vreuna din 

parti sa poata pretinde celeilalte parti daune-interese. 

 

CAPITOLUL XII 

INCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art.25 Clauze de incetare a contractului 

(1) Prezentul ontract inceteaza in urmatoarele situatii: 

a) la expirarea datei stabilite prin prezentul contract; 

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilaterala de catre delegatar; 

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegat, prin reziliere unilaterala, de catre 

delegatar si cu plata unei despagubiri in sarcina delegatului, conform art.25 de mai jos; rezilierea 

contractului nu exonereaza pe delegat de plata sumelor restante; 

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de delegatar, prein reziliere unialterala  de catre 

delegat, conform art.26 de mai jos; rezilierea contractului nu exonereaza pe delegatar de plata sumelor 

restante; 

e) in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a presta activitatea, ca urmare a interventiei unui 

eveniment de forta majora sau caz fortuit, prin renuntare, fara plata unei despagubiri, conform art.24 

de mai sus; 

f) in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului delegatului; 

g) incazul neacordarii, retragerii sau incetarii valabilitatii licentei de operare emisa de A.N.R.S.C.; 

h) daca partile convin incetarea contractului, prin act aditional, fara a aduce atingere preverilor legale 

in vigoare; 

(2) Delegatarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresa 

delegatului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intra in faliment, cu conditia ca aceasta 

anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru delegat. In acest 

caz, delegatul ar dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 

indeplinita pana la data denuntarii unilateral a contractului. Intr-o astfel de situatie contractual de 

concesiune va inceta de drept, fara interventia instantei de judecata. 



(3) In cazul incetarii contractului inainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 zile, cu exceptia 

cazurilor in care sunt prevazute in cuprinsul prezentului contract, alte termene pentru preaviz. 

(4) In cazul incetarii inainte de termen a contractului, neacordarii, retragerii sau incetarii valabilitatii 

licentei, delegatul are obligatia, la solicitarea delegatarului de a asigura continuitatea desfasurarii 

activitatilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, pana la desemnarea noului operator, dar nu ai 

mult de 3 luni. Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii activitatii noului operator. 

Art.26 Rezilierea contractului 

26.1. Rezilierea contractului din culpa delegatului 

(1) Delegatarul are dreptul sa rezilieze prezentul contract in momentul survenirii oricarui din 

urmatoarele evenimente: 

a) o incalcare semnificativa, de catre delegat, a oricarei dintre obligatiile sale, asumate in baza 

prezentului contract si a carei incalcare nu a fost remediate de catre delegate in conformitate cu 

art.26.1.alin.(2); 

b) nerespectarea repetata si nejustificata a indicatorilor de performanta; 

c) renuntarea la/sau abandonarea culpabila a activitatii concesionate, de catre delegate; 

d) nefurnizarea de informatii referitoare la prestarea activitatii, sau impiedicarea delegatarului de a 

exercita dreptul de monitorizare a executarii prezentului contract; 

e) alte incalcari ale obligatiilor care sunt prevazute expres de prezentul contract ca reprezentand cause 

de reziliere a contractului. 

(2) In cazul in care delegatarul devine indreptatit sa rezilieze contractul in baza clauzei de la 

art.26.1.alin.(1), se vor realiza urmatorii pasi: 

a) delegatarul va transmite delegatului, in scris o notificare mentionand obligatia sau obligatiile 

neindelinite, iar delegatul va fii obligat sa remedieze aceste incalcari in termen de maxim 15 zile de la 

primirea notificarii; 

b) in cazul in care incalcarea nu a fost remediate de catre delegat in termenul stabilit prin notificare, 

delegatarul poate rezilia contractual in conformitate cu prevederile lit. d) al prezentului alineat. 

c) daca obligatia incalcata nu poate fi solutionata in mod rezonabil in perioada precizata in notificare, 

delegatul va lua masuri de remediere a incalcarii respective in cea mai mare parte in termenul stabilit 

si va face propuneri delegatarului, anterior expirarii perioadei respective, privind finalizarea 

remedierii; 

d) in cazul in care delegatarul nu va accepta propunerile de remediere ale delegatului sau daca, dupa 

cceptarea acestora, delegatul nu remediaza obligatia incalcata, delegatarul poate, printr-o notificare 

scrisa adresata delegatului, sa rezilieze contractual. Contractul va inceta de drept incepand cu data 

prevazuta in aceasta notificare, fara interventia instantei de judecata. 

26.2. Rezilierea contractului din culpa delegatarului  

(1) Delegatul va avea dreptul (dar nu si obligatia) sa rezilieze prezentul contract, in caz de incalcare 

grava de catre delegatar a oricarei obligatii asumate in baza prezentului contract, care au efect negativ 

asupra drepturilor si obligatiilor delegatului, in baza prezentului contract. 

(2) In cazul in care delegatul este indreptatit sa rezilieze contractul, acesta va urma pasii prevazuti la 

art.26.1.alin(2).  

 

CAPITOLUL XIII 

ALTE CLAUZE 

 

Art.27 Solutionarea litigiilor 

(1) Delegatarul si delegatul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice intelegere sau disputa care spoate ivi inte ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=25
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=25


(2) Daca in termen de 15 zile de la inceperea acestor tratative, divergenta contractual nu poate fi 

solutionata pe cale amiabila, oricare dintre parti poate supune spre solutionare disputa in fata 

instantelor judecatoresti in a carei raza teritoriala isi are sediul delegatarul. 

Art.28 Date cu caracter perosnal 

(1) Fara a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul contract, legile nationale privind protectia 

datelor si Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) UE 2016/679 (de la data aplicarii 

sale, respectiv 25 mai 2018) se vor aplica conform prevederilor lor. Fiecare parte va utiliza si se va 

asigura ca subcontractantii sai respectivi (daca este cazul) utilizeaza, toate datele cu caracter paersonal 

ale partii care divulga datele sau ale tertelor parti care divulga datele exclusiv in scopul indeplinirii 

obiectului contractului.  

(2) Partea care divulga datele confirma ca este autorizata sa furnizeze date cu caracter personal partii 

care le primeste.  

Art.29 Clauze privind protectia mediului 
(1) Delegatul se oblige ca pe durata derularii contractului, sa respecte legislatia si reglementarile 

privind protectia mediului, prelunad toate responsabilitatile in acest domeniu. 

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului contract, delegatul va fi raspunzator de orice 

incalcare a prevederilor legislatiei de mediu existente sau viitoare. 

Art.30  Limba care guverneaza contractul 

Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art.31 Comunicari 

(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa 

in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.  

(3) Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 

Partile au inteles sa incheie azi, 21.04.2021 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 

fiecare parte. 

 

Delegatar,                                                                                   Delegat, 

ORAȘUL NĂDLAC                                                                  S.C. ALEXIS GREEN SERV S.R.L.  

 

Primar,                                                                                       Reprezentant legal, 


