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CONTRACT SUBSECVENT
Contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţii componente ale serviciului de salubrizare,
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul DOLJ,
precum şi operarea staţiei de sortare şi transfer GOICEA, înregistrat la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ cu nr. 370, din data de 22.05.2018
Încheiat astazi …………………………… cu Nr. ……………………
Părţile contractante:
1. Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL - SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI SA – IRIDEX GROUP
IMPORT EXPORT SRL, reprezentată prin lider IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL cu sediul în sat Schitu, comuna
Costineşti, str. Radarului, Fn, judeţul Constanţa, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J13/2939/2008, cod
unic de înregistrare RO 24342060, cont ………………………………………, deschis la Trezoreria …………………………,
reprezentată de Dan Tiberiu ANGHEL, având funcţia de ADMINISTRATOR, în calitate de delegat, denumită în cele ce
urmează „OPERATOR”
şi
2. Unitatea administrativ-teritorială oraşul / comuna ………………………………………………………, membră a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, cu sediul în România, judeţul Dolj,
localitatea ……………………………, str. ……………………………, nr. ……………, Cod Unic de Inregistrare
……………………,
cont
…………………………………………………………………,
deschis
la
Trezoreria
…………………………………………………, reprezentată de …………………………………………………………………,
în calitate de ……………………………………………, denumită în continuare „BENEFICIAR”,
În temeiul Contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţii componente ale serviciului de
salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul DOLJ, precum
şi operarea staţiei de sortare şi transfer GOICEA, înregistrat la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ cu nr. 370, din data de 22.05.2018, denumit in continuare ”Contract Principal” s-a
încheiat prezentul CONTRACT SUBSECVENT Contract Principal, prin care părţile au convenit:
Cap.1. Obiectul contractului subsecvent îl constituie prestarea serviciilor de colectare separată şi transport separat al
următoarelor tipuri de deşeuri generate în aria de deservire a Unităţii Administrativ Teritoriale după cum urmează:
Art. 1.1. Colectarea deşeurilor abandonate pe domeniul public (cod 20.03.01), inclusiv anvelope uzate, din aria de
deservire a Unităţii Administrativ Teritoriale;
Art. 1.2. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public din din aria de deservire a Unităţii Administrativ
Teritoriale şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, numai la soliciatea
BENEFICIARULUI;
Art. 1.3. Campanii de colectare separată şi gestionare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere de la populaţia
Unităţii Administrativ Teritoriale din aria de deservire (cantitati de pana la 20 kg), numai la soliciatea
BENEFICIARULUI (cod: 20.01.13*, 20.01.14*, 20.01.15*, 20.01.17*, 20.01.19*, 20.01.21*, 20.01.27*, 20.01.29*, 20.01.33*,
20.01.37*);
Art. 1.4. Campanii de colectare separată şi gestionare a deşeurilor voluminoase neasimilabile celor menajere (cod
20.03.07) de la populaţia Unităţii Administrativ Teritoriale din aria de deservire, numai la soliciatea BENEFICIARULUI;
Cap.2. Tarife, facturare, modalităţi de plată şi penalităti:
Art. 2.1. Tarifele unitare aferente serviciilor definite la Cap. 1., aplicabile la data începerii prezentului contract, aprobate
de Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, cu respectarea
Art. 10, alin. 1 din Contractul Principal sunt detaliate in “ANEXA 1 – LISTA TARIFELOR UNITARE”;
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Art. 2.2. BENEFICIARUL - Unitatea Administrativ Teritorială ……………………………………………, se obligă să achite
în mod direct către OPERATORUL IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, in contul …………………………………………,
deschis la Trezoreria ……………………………………….., contravaloarea serviciilor de salubrizare definite la Cap. 1;
Art. 2.3. Factura prevăzută la Art. 2.2. pentru serviciile prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare
celei în care prestaţia a fost efectuată. Achitarea facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate se efecuează
de catre plătitor în termenul de scadenţă de 15 zile de la data comunicării facturilor;
Art. 2.4. Neachitarea de către plătitor în termen de 30 de zile de la data scadenţei a sumelor datorate, poate atrage
penalităţi de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite
conform reglementărilor legale în vigoare. Penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
Art. 2.5. Factura emisă constituie titlu executoriu.
Cap.3. Drepturile şi obligaţiile părţilor:
Art. 3.1. Drepturile OPERATORULUI:
3.1.1. Să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile
administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de
A.N.R.S.C.;
3.1.2. Să aplice la facturare tarifele aprobate;
3.1.3. Să solicite ajustarea tarifelor în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;
3.1.4. Să asigure echilibrul contractual pe toată durata contractului de prestări de servicii;
3.1.5. Să propună modificarea tarifelor aprobate în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;
3.1.6. Să beneficieze de exclusivitatea prestării serviciilor declarate la Cap. 1., acordată în baza Contractului Principal.
Nici o altă entitate (societate comerciala, consorţiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul
prezentului CONTRACT SUBSECVENT, în Aria Delegării;
3.1.7. Să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul
neachitării facturilor la termen;
3.1.8. Să suspende sau să limiteze prestarea serviciilor declarate la Cap. 1., fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz
de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, dacă sumele datorate de BENEFICIAR nu au fost achitate în termenele prevăzute
în CONTRACTUL SUBSECVENT;
3.1.9. Să inițieze modificarea și completarea prezentului contract sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente
noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;
3.1.10. Să solicite recuperarea debitelor în instanță.
3.1.11. Alte drepturi prevazute de Contractul Principal.
Art. 3.2. Obligaţiile OPERATORULUI:
3.2.1. Să asigure prestarea serviciilor conform prevederilor din cadrul Contractului Principal şi cu respectarea
prevederilor din Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contractul Principal) şi Caietului de Sarcini ale
Serviciului (Anexa nr. 2 la Contractul Principal), a prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare, într-o
manieră eficientă, în conformitate cu legea şi bunele practici comerciale;
3.2.2. Să accepte modificarea programului de operare şi a cerinţelor tehnice ori de cate ori va fi necesar din cauza
modificării regulamentelor locale privind gestionarea deşeurilor, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute
pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari naţionale;
3.2.3. Să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare și autoritățile administrației
publice locale;
3.2.4. Să înregistreze toate reclamațiile și sesizările care îi sunt adresate și să ia măsurile care se impun în vederea
rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;
3.2.5. Să plătească penalizări penalităţi stabilite conform reglementărilor legale în vigoare pentru:
3.2.5.1. Întreruperea nejustificată a prestării serviciului;
3.2.5.2. Prestarea serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract;
3.2.5.3. Neanunțarea întreruperii serviciului sau depășirea intervalului anunțat;
3.2.5.4. Neridicarea deșeurilor la data și intervalul orar stabilite prin contract;
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3.2.6. Să colecteze deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deșeurilor declarate la Cap. 1.;
3.2.7. Să ridice deșeurile în zilele și în intervalul orar stabilite;
3.2.8. Să încarce întreaga cantitate de deșeuri;
3.2.9. Să deţină toate autorizaţiile necesare prestării serviciilor declarate la Cap. 1., prevăzute de legislaţia în vigoare,
să obţină şi să menţină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste autorizaţii. OPERATORUL va informa
BENEFICIARUL în cazul în care intervin modificări la condiţiile ataşate autorizaţiilor, schimbări în ceea ce priveşte
deţinerea autorizaţiilor sau elemente care pot afecta prezentul contract;
3.2.10. Să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
3.2.11. Să furnizeze autorităţilor competente, BENEFICIARULUI şi ADI ECODOLJ toate informaţiile solicitate şi să
asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciile, în condiţiile legii şi ale
Contractului Principal;
3.2.12. Să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţile competente, BENEFICIARULUI şi
ADI ECODOLJ, inclusiv prin transmiterea către autoritatea de competentă în domeniul protecţiei mediului, date şi
informaţii despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform
legii în vigoare;
3.2.13. Să se asigure că toate substanţele şi materialele periculoase folosite sau care urmează să fie folosite în prestarea
serviciilor declarate la Cap. 1. sunt păstrate într-un mediu controlat şi în condiţii de siguranţă conform legii în
domeniu şi bunelor practici comerciale, precum şi că toate recipientele cu substanţe periculoase sunt etichetate corect
şi clar;
3.2.14. Să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul contract sau orice parte din drepturile şi obligaţiile sale
derivate din prezentul contract, altfel decât în conformitate cu condiţiile stipulate în cadrul Contractului Principal
la Articolul 25 (“Sub-delegarea şi transfer”), orice operaţie realizată în alte condiţii fiind nulă de drept;
3.2.15. Să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea serviciilor declarate la Cap. 1. şi să asigure
conducerea operativă, mijloacele tehnice şi personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă;
3.2.16. Alte obligatii prevăzute de Contractul Principal;
Art. 3.3. Drepturile BENEFICIARULUI:
3.3.1. Să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensații pentru
daunele provocate de către operator 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;
3.3.2. Să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate OPERATORULUI cu privire la
neîndeplinirea unor condiții contractuale;
3.3.3. Să se adreseze instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;
3.3.4. Să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
3.3.5. Să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate.
3.3.6. Să rezilieze contractul dacă OPERATORUL nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract;
3.3.7. Să sancționeze OPERATORUL în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege;
3.3.8. Alte drepturi prevăzute de Contractul Principal;
Art. 3.4. Obligaţiile BENEFICIARULUI:
3.4.1. Să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile din cadrul Contractului
privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţii componente ale serviciului de salubrizare, respectiv
colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul DOLJ, precum şi operarea
staţiei de sortare şi transfer GOICEA, înregistrat la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor ECODOLJ cu nr. 370, din data de 22.05.2018;
3.4.2. Să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;
3.4.3. Să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la
baza întocmirii contractului și să încheie acte adiționale în legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane
se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;
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3.4.4. Să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute
în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
3.4.5. Să asigure accesul de la căile publice până la punctele de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop,
înlăturând gheața, zăpada și poleiul;
3.4.6. Să aprobe (inclusiv ajustările şi modificările) tarifele propuse de OPERATOR conform Legii în vigoare, obligaţie
care se va exercita prin intermediul ADI ECODOLJ;
3.4.7. Să nu-l tulbure pe OPERATOR în exerciţiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul contract și să-l notifice
atunci când are cunoștință de apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;
3.4.8. Alte obligatii prevăzute de Contractul Principal;
Cap.4. Încetarea şi rezilierea contractului:
Art. 4.1. Prezentul contract subsecvent poate inceta sau poate fi reziliat in condiţiile prevazute la Capitolul VIII, Art. 36
respectiv Art. 37 din Contractul Principal;
Cap.5. Alte clauze. Dispoziţii finale:
Art. 5.1. Prezentul contract poate fi modificat pe parcursul executării lui prin acordul scris al părţilor, numai prin acte adiţionale
la contract;
Art. 5.2. Orice modificare a legislaţiei în baza căreia s-a încheiat prezentul contract, va duce la modificarea de drept a clauzelor
prezentului contract;
Art. 5.3. Concretizarea unor condiţii particulare, neacoperite de prezentul contract, se va face în scris sub formă de acte
adiţionale ce devin parte din prezentul contract dupa semnarea lor de către ambele părţi;
Art. 5.4. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părţile se supun prevederilor stabilite conform
Contractului Principal, legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului penal şi ale altor acte normative incidente;
Art. 5.5. Soluţionarea litigiilor contractuale, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor
furnizate/prestate, se realizează de instanţele competente potrivit legii şi se judecă în procedură de urgenţă. Cererea se
introduce la instanţele de judecată în a căror competenţă teritorială se află domiciliul/sediul BENEFICIARULUI;
Art. 5.6. Prezentul contract se completează cu reglementările legale în vigoare, s-a încheiat în două exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte, fiind valabil semnat şi ştampilat de către părţi şi intra în vigoare la data de …………………………….;
Art. 5.7. Următoarele ANEXE fac parte integrantă din prezentul contract:
ANEXA 1 – LISTA TARIFELOR UNITARE
BENEFICIARULUI - Unitatea Administrativ Teritoriala ………………………………………………………………………, îşi
însuşeste în totalitate prevederile şi obligaţiile, astfel cum sunt formulate în Contractul Principal, încheiat în numele şi pe
seama sa de către ADI ECODOLJ, răspunderea privind respectarea clauzelor contractuale fiind atribuită unităţii
administrativ teritoriale.
Prezentul CONTRACT SUBSECVENT este accesoriu Contractului Principal a fost întocmit şi semnat în 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Operator,

Beneficiar,

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

UAT ……………………

DIRECTOR GENERAL
Dan Tiberiu ANGHEL
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ANEXA 1 – LISTA TARIFELOR UNITARE
Tarife unitare aplicabile la data de începere a Contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţii
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de
deşeuri în judeţul DOLJ, precum şi operarea staţiei de sortare şi transfer GOICEA, înregistrat la sediul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ cu Nr. 370, din data de 22.05.2018.

Nr.
Crt.

DENUMIRE SERVICIU

U.M.

Tarif fără T.V.A.
(LEI / UM)

TONĂ

263,99

OPERAŢIE

280,93

1.

Colectarea deşeurilor abandonate pe domeniul public (cod 20.03.01)

2.

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

3.

Campanii de colectare separată şi gestionare a deşeurilor periculoase din
deşeurile menajere de la populaţie (cantitati de pana la 20 kg)

KG

5,89

4.

Campanii de colectare separată şi gestionare a deşeurilor voluminoase
neasimilabile celor menajere de la populaţie

KG

0,13

Operator,

Beneficiar,

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

UAT ……………………

DIRECTOR GENERAL
Dan Tiberiu ANGHEL
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