
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

nr. din  data de__________

Preambul

În temeiul Legii nr. 98 din din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract 

de prestare de servicii,

1. Părţile contractante

COMUNA LIVEZENI, cu sediul în localitatea Livezeni, str.Principală nr. 76, tel/fax 0265/243.303, 

cod poştal 547365, cod fiscal 4619140 cont trezorerie RO87 TREZ 4762 4650 271X XXXX, deschis 

la Trezoreria Tg. Mureş, reprezentat prin dl. Banyai Istvan – primar,

în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

_________

2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; 

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului;

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de colectare selectiva a deseurilor reciclabile pentru 
Primaria Livezeni, jud. Mures în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de prestări Servicii de colectare selectiva a deseurilor reciclabile  pentru Primaria Livezeni, jud. 
Mures

5. Cantitate contract:

5.1. Prezentul contract s-a încheiat avand ca scop prestarea Serviciilor de colectare selectiva a 

deseurilor reciclabile pentru Primaria Livezeni, jud. Mures, cu o cantitate estimata de deseuri  

reciclabile: 30 mc/luna

6. Prețul contractului

6.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 

….lei, fara TVA./ mc

6.2. Pretul total al contractului este de maxim……..

  

7. Durata contractului

7.1 – Durata prezentului contract este de _______ calendaristice, de la data semnarii si inregistrarii 

acestuia la sediul autoritatii contractante.

72 – (2) Prezentul contract inceteaza sa mai produca efecte la stingerea tuturor obligatiilor 

contractuale asumate intre parti. 

7.3. - Durata prezentului contract poate fi prelungita in conditiile neepuizarii fondurilor (pretul 

contractului) in perioada stabilita la pct. 7.1, acesta putand fii prelungit corespunzator pana la 

atingerea limitei declarate la pct. 6.2.

8.. Executarea contractului

8.1 – Executarea contractului începe de la data semnarii si inregistrarii contractului la sediul 

Autoritatii contractante, până la stingerea tuturor obligațiilor dintre părți. 

9. Documentele contractului

9.1 Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini + Anexa

b) Oferta depusă în SEAP de către ------------

b) Cumpararea in SEAP

c) acte adiţionale şi alte anexe la contract dacă va fi cazul

10. Obligaţiile prestatorului

10.1 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.



10.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător atât 

de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 

folosit pe toată durata contractului.

10.3 Prestatorul de obligă, pe propria răspundere, să respecte legislația în domeniul protecției muncii, 

luând toate măsurile pentru  securitatea si sanatatea in munca a personalului propriu.

10.4. Prestatorul va colecta deşeurilor comunale conform graficului din anexa la contract. Acest grafic 

va putea fi modificat cu acordul ambelor părţi contractante prin act adiţional. 

10.5. Prestatorul se obligă:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia 

muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 

prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat funcţie de

complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contract;

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, precum și către A.N.R.S.C., a informaţiilor 

solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează

serviciul de colectare selectiva, în condiţiile legii;

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

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza comunei Cozma, județul

Mureș așa cum prevede contractul de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri şi 

să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de precolectare;

h) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;

i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

j) ţinerea unei evidenţe şi raportarea situaţiei periodic, autorităţilor competente, conform 

reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

k) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;

l) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor;

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cad in responsabilitatea

acestuia.

Autorizații și licențe

Operatorul va obține și va mentine valabile pe toată perioada prestării activității:

a) licențele necesare pentru prestarea activităților de colectare selctiva e a deșeurilor eliberate de 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru a Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) orice  alte  permise,  aprobări  sau  autorizații,  inclusiv autorizația de mediu și/sau autorizatia de 

gospodarire a apelor.

Personal și instructaj 

Operatorul va deține o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va 

cuprinde numele tuturor angajaţilor şi categoria lor de muncă. Calificările profesionale şi istoria 

locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

Operatorul îşi va angaja propriul personal şi va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul 

desfăşurării activităţii. Toţi conducătorii auto şi ceilalţi angajați trebuie să deţină calificări relevante şi 

vor fi instruiţi în mod corespunzător şi calificaţi pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, 

instalațiile, maşinile şi vehiculele utilizate să fie exploatate şi întreţinute în conformitate cu cerinţele 

contractuale.



Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca 

personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănatate și securitate în muncă și de 

protecția mediului.

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească 

vreo formă de compensaţie sau gratificaţii din partea cetăţenilor sau a altor producători de deşeuri în 

scopul extinderii sau îmbunătăţirii calităţii serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, 

personalul implicat trebuie concediat imediat.

Echipament de protecție și siguranță

Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și siguranță și de desfașurarea 

tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănatatea 

și securitatea în muncă.

Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și mentinute conform prevedrilor legale 

în vigoare.

Operatorul va informa operativ autoritatea contractanta cu privire la orice problemă ce afectează 

prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, impreună cu propunerile de 

rezolvare a situației.

Operatorul va monitoriza şi respecta cerinţele privind respectarea condiţiilor de protecţie a mediului 

stabilite prin autorizaţii şi orice altă cerinţă suplimentară impusă de o autoritate competentă privind 

exploatarea in regim normal a obiectivelor.

Operatorul va coopera pe deplin cu autoritatea pentru a monitoriza şi controla serviciile şi va permite 

permanent autoritatii să inspecteze toate înregistrarile şi documentele pastrate privind serviciil.

Colectarea selectiva a deseurilor (hartie, plastic, sticla)

Operatorul economic autorizat are obligatia de a stabili responsabilitatea implementarii colectarii  

selective a deseurilor prin numirea persoanei respomsabile cu implementarea colectarii selective.

Operatorul economic autorizat va tine evidenta cantitatilor de deseuri colectate selectiv, cantitatile vor 

fi consemnate intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate selective.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1. – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate. 

11.2.- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului.

11.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul de 30 de zile de la primirea  

facturii de către acesta, după efectuarea unei părți din serviciile contractate .

11.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute 

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 

factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11.5 – Achizitorul are urmatoarele obligatii:

a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestare 

a activităţii de colectare a deşeurilorcomunale;

b) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;

c) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor 

care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea, 

modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;



d) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere;

e) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării 

acestora din vina dovedită a utilizatorului;

f) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau

din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate 

de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop;

g) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de 

sănătate publică teritorială;

h) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări 

prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

i) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în 

conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale 

şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic şi 

apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop;

j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care 

se depozitează deşeurile comunale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;

k) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al 

sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut 

şi răspândirea de deşeuri;

l) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special 

(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau 

curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor 

tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;

m) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate 

acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%

din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la primirea acestora, 

în condiţiile în care sunt îndeplinite prevederile art.3 alin.1 din Legea 72/2013, acesta datorează dobânzi 

penalizatoare de la scadenţă până la momentul plăţii la nivelul stabilit conform art.3 alin.2^1 din O.G. 

nr.13/2011.

13. Modificarea și încetarea contractului

12.1- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului.

13.2 - Încetarea contractului operează în una din următoarele situaţii:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul;

b) epuizarea fondurilor alocate prezentului contract;

c) prin acordul părţilor;

d) prin denunţare unilaterală, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, 

dacă, cu privire la acesta din urmă s-a declanşat procedura insolvenţei, cu condiţia ca această 

renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În 



acest caz, executantul are dreptul de apretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

executată şi acceptată de achizitor, până la data denunţării unilaterale a contractului;

13.3. - Încetarea contractului operează şi prin reziliere, în situaţia în care prestatorul nu-şi îndeplineşte 

obligaţiile asumate prin contract, deşi a fost notificat despre aceasta, caz în care achizitorul sub 

condiţia unei notificări prealabile cu 5 zile lucrătoare, poate solicita rezilierea şi pretinde plata de 

daune-interese. 

13.4. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract de servicii cu efecte depline (de jure) după 

acordarea unui preaviz de 15 zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia 

vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la 

acestea:

    a) Prestatorul nu prestează serviciile conform prevederilor prezentului contract; 

    b) Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 7 zile de la data  notificării emise 

de către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor 

din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a prestarii serviciilor;

    c) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-

o hotărâre judecătorească definitivă;

    d) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 

probă pe care achizitorul o poate justifica;

    e) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu 

privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în 

dauna intereselor financiare ale CE;

    f) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din 

bugetul CE, prestatorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al 

neexecutării obligaţiilor sale contractuale; 

    g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la 

personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea 

modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

    h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract.

13.5. – În cazul în care achizitorul reziliaza prezentul contract din vina exclusiva a prestatorului, are 

dreptul de a pretinde plata de daune-interese, al caror cuantum este de 10% din valoarea contractului, 

fara TVA. 

13.6. - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobândit anterior 

acesteia în temeiul prezentului contract. 

13.7. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de 

zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar 

fi contrară interesului public.

14. Tarife, facturare şi modalităţi de plată

14.1 Operatoriul vor practica tarifele stabilite la pct. 6.1  din prezentul contract.

14.2 Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

14.3 Modificarea tarifelor se face numai cu acordul expres a celor două părţi contractante, iar intenţia 

de modificare va fi adusă la cunoştinţă utilizatorului cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei 

de facturare.

14.5 Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, 

preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

   

15. Cesiunea 



15.1. - Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel 

contract,  cu exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare.

16. Forţa majoră

16.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2. - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

16.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

16.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor.

16.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

16.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese

17. Soluţionarea litigiilor

17.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului.

17.2. – În cazul în care părțile contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 

contractuală, neînțelegerile sau disputele se vor supune reglementărilor speciale ale Legii nr.101/2016 

, precum și prevederilor Legii nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare – legea 

contenciosului administrativ sau a legii civile.

18. Alte clauze

18.1 Eventualele distrugeri provocate din vina operatorului pe perioada derularii contractului vor fi 

suportate de acesta.

19. Limba care guvernează contractul

19.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare, un exemplar 

pentru prestator, si două exemplare pentru achizitor. 

        Operator,                                     Achizitor,

  __________________________                                        Primaria Com. Livezeni



                         _______________

,        

                                                                               

                                                                

ANEXA la contract

GRAFICUL DE COLECTARE

Perioada Zilele în care se va

face colectarea

Intervalul orar

         

            Operator,                                     Achizitor,

  __________________________                                         Primaria Com. Livezeni

                        _______________


