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Lista cu tarife pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Botoşani

Operaţiune V.M. Tarife Tarif propus

Nr. negociate cu
pentru
aprobare

Cit. operatorul

1. Măturat manual străzi asfaltate 1000 mp 16,74 16,74

2. Măturat manual trotuare 1000 mp 15,40 15,40

3. Măturat mecanizat 1000 mp 7,07 7,e17

4. Măturat manual după măturatmecanic 1000 mp 33,31 33,31

5. Intreţinere pe străzi, trotuare, spaţii 1000 mp 7,04 7,04

verzi

6. Curăţat manual rigolc prin răzuire 1000 mp 119,21 119,21

7. Jncărcat şi transportat, eliminare finală tona 312,27 312,27

deşeuri stradale

8. Curăţat mecanic zăpadă afânată până la 1000 mp 9,43 9,43

30 cm (pluguit)

9. Curăţat manual zăpadă afânată 1000 mp 71,50 71,50

10. Curăţat manual zăpadă bătătorită 1000l11p 211,72 211,72

Il. Imprăştiatmaterial antiderapant 1000l11Jl 11,87 11,87

(exclusiv materialul)

12. Curăţat manual gheaţă (Ia comandă) 1000 rnp 309,30 309,30

13. Încărcat şi transportat gheaţă şi zăpadă ll1C 23,83 23,83

~
Prenumele/Numele Funcţia Direcţia/Serviciu1 mnătura Data

Cosmin Ionuţ Andrei Viceprimar "'" \1\ I 22.1O.2D19

Mirela Elena Ghiarghiţă Director Executiv Direcţia Economică ,I, rJlf'W 22.10.2019

Bogdan Betenchl Şef Serviciu Direcţia Edilitare ~ "', }VI' 22.10.2019

Dumitru Cătălin DoJachi Consilier juridic Serviciul juridic contencios 22.10.2019

Constantin Paşparan Consilier Direcţia Edilltare j-li' 22.10.2019



Primăria Municipiului Botoşani

Direcţia Edilitare

Nr.INT.2094 din 22.10.2019

Aprobat,

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea:

- Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoşani,

pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţatul şi transportul

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ,

pe durată limitată, 6 luni cu posibilitatea de prelungire până la 1 an, începând cu data de

30.10.2019,

- Lista tarifelor pentru lucrările specifice serviciului public de salubrizare al municipiului

Botoşani, pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţatul şi

transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau

de îngheţ.

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de

utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor

administraţiei publice locale. Serviciul public de salubrizare a localităţilor se organizează pentru

satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară

conform Legii 5112006 - Legea serviciilor comunitare de utiiităţi publice. Indiferent de

modalitatea de gestiune adoptată, conform art. 8 alin (3) litera dA l )" aprobarea documentaţieide

atribuire, care va include obligatoriu proiectul controctului de delegare a gestiunii ce urmează a

fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - În cazul gestiunii deleqote;"



Conform art.7 din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007, art.7,

"Autorită{ile administraţ ie i publice locale au competenţ ă exclus ivă in aprobarea tarifelor

pentru activit ăţile specifice serviciului de salubrizare a localit ăţilor .. ..

Consiliul Local al municipiului Botoşani este ac ţ ionar unic la societatea URBAN

SERV S.A., societate care execută servicii de salubrizare conform Legii 101/2006.

În vederea încheierii unui contract de delegare a gestiunii serviciului pe d urată limitată

de 6 luni, cu posib ilitate de prelungire până la I an Co nsiliul Loca l a adoptat Hotărârea nr. 328

din 17 octombrie 2019 , prin care atribuie În gestiune directă operatorului URBAN SERV S.A.

Botoşani.

Pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii pe perioadă l imi tată supunem

aprobări i Consiliului Local "Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare al

muni cipiului Botoşan i, pentru ac t iv ităţi l e de măturat, spălat, stropirea ş i În treţinerea căi lor

public e, curăţatul ş i transportul zăpez ii de pe că i l e publice ş i menţinerea În funcţiune a acestora

pe timp de polei sau de îngheţ" ş i " Lista tar ifelor pentru lucrările spec ifice serviciului public de

salubrizare al municipiului Botoşani, pentru activităţile de măturat, spă l at , stropirea ş i

întreţ i nerea că i lor publice, curăţatu l ş i transportul zăpezi i de pe că i le publice ş i menţ i nerea În

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de Îngheţ . "

Faţă de cele mai sus prezentate vă prop unem adoptarea proiectului de hotărâre În forma

prezentată.

PrenumeleIN umele Funcţ ia D irecţi a/Serviciul Scmrfătu Data
Nicolae Semenescu Director Executiv Direcţ i a Edilitare {'IMI•. '1 22.10.20 t9
Bogdan Be ţcn chi Şe f Serviciu Direcţi a Edilitarc \ViU - " 22.1O.20 t9

Bogdan Munteanu Şef Serviciu Serviciul iuridic contencios .J\l\ ,7 22.1O.20t 9
Constantin Paşparan Consilier Direcţ i a Edilitarc 0iU 22.10.20 19



ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. / 2019

CONTRACT

România
Judeţul Botoşani

MunicipiulBotoşani

CF: 3372882

de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătilede
măturat, spălat, stropirea si Întretinerea căilor publice, curătatul si transportul zăpezii de pe căile

publice si mentinerea În functiune a acestora pe timp de polei sau de Înghet

Preambul

Nr. din

1. Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care autoritătile administratiei
publice locale în calitate de Delegatar transferă unui operator toate sarcinile, responsabilitatile privind
furnizarea! prestarea serviciilor de utilitâti publice, precum administrarea exploatarea sistemelor de utilitâti
publice aferente aeestora, pe baza unui contract, denumit în continuare contraet de delegare a gestiunii.

2. Contractul prin intermediul căruia Delegatul, in calitate de operator primeste dreptul
de a exploata lucrările/serviciile, preluând astfel si riscurile aferente exploatării acestora, este considerat
a fi contract de delegare de lucrări/servicii.

Art. 1. Părtile contractante

In temeiul Legii nr.5112006privind serviciile comunitare de utilităti publice, cu modificările si completările
ulterioare, Legii 10112006 privind serviciul de salubrizare allocalitatilor, între:

Municipiul Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.l, jud. Botoşani, telefon/fax 0231 511712/
0231 531595, cod fiscal 3372882 cont nr. R020 TREZ 1165006XXX000266 deschis la Trezoreria
Botoşani, reprezentat prin Cătălin Mugurel FLUTUR - primar şi Mirela Elena GHIORGHIŢĂ - Director
economic, pe de o parte, în calitate de Delegatar,
şi

S.C. URBAN SERV S.A. codul unic de înregistrare R 10863076, cu sediul în Botosani, str. 1 Decembrie,
nr. 19, judeţul Botoşani, reprezentată legal de Bogdan Ciprian BUHĂlANU, având 'funcţia de director, pe

de alta parte, în calitate de Delegat

au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotarârii de aprobare a atribuirii contractului de delegare nr.
................ din data de 23.10.2019 adoptată de către Consiliul Local Botoşani

CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE

Secţiunea1. Definiţii şi interpretare
Art.I - (1) În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) aria contractului - delimitează aria sau ariile de competenţă teritorială a delegatar, în cadrul căreia

este prestat serviciul de salubrizare care face obiectul contractului;
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România
Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

cr. 3372882

b) delegatar- autoritatea contractantă, respectiv unitatea administrative-teritorială, sau după caz, asociaţia de
dezvoltare intercomunitară, care are calitate de parte contractantă într-un contract de delegare a
serviciului/activităţii de utilitate publică

c) delegat- operatorul căruia i s-a încredinţat serviciul, care are calitate de parte contractantă într-un contract
de delegare a serviciului/activităţii de utilitate publică

d) forta majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă

si inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei parţi, care nu se datoreaza greşelii sau vinei acestora,
si care face imposibila executarea si, 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;

e) zi - zi calendaristică.
(2) Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifica în
mod expres altfel.

Secţiunea 2. Anexele contractului
Art. 2 - (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe:
Anexa I - Caietul de sarcini pentru activitatea de salubrizare al municipiului Botoşani, pentru activităţile de
măturat, spălat, deszăpezit şi combatere polei pe căile publice;
Anexa 2 - Propunerea (oferta) financiară cu nivelul tarifelor, împreună cu fişele de fundamentare pe
elemente de cheltuieli aferente tarifelor ofertate precum şi oferta tehnică, inclus clarificările din perioada de
evaluare;
Anexa 3 - Regulament de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare din municipiul Botoşani;

(2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeaşi valoare contractuală între părţi ca şi

dispoziţiile cuprinse în contract. Împreună constituie documentele delegării prin atribuire.

CAPITOLUL II DISPOZIŢIISPECIALE

Secţiunea1. Aria delegării contractului
Art. 3 - Aria delegarii contractului cuprinde aria teritorială a municipiului Botoşani, conform anexelor nr.1
şi 2 la Caietul de sarcini.

Secţiunea 2. Obiectul contractului
Art. 4 -(1) Obiectul contractului este delegarea serviciului public de salubrizare, pentru următoarelor

activităţi componente ale acestuia:
Activitatile serviciului de salubrizare ce vor fi prestate în baza contractului de delegare sunt:
a) Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
b) Deszapezirea căilor publice;

Aceste activitati presupun următoarele cicluri de operaţii:

Maturat mecanizat
Maturat manual carosabil şi trotuare (exclusiv parcările cu plată)

Întretinerea curăţeniei pe strazi, trotuare, parcări, spaţii verzi aferente căilor publice, zonelor de
odihnă şi agrement,
Stropit suprafeţe carosabile şi trotuare
Spalat suprafeţe carosabile şi trotuare
Razuit la rigolă

Curăţat manual zăpada şi gheaţa

Imprăştiat material antiderapant (sărăriţă)

Curaţat mecanizat zăpada
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România
Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

CF: 3372882
Combaterea poleiului
Curăţarea guri lor de scurgere
Încarcăt şi transportat zăpada

(2) Obiectul contractului presupune delegarea prin încredinţare sarcinilor şi responsabilităţilor cu
privire la prestarea propriu-zisă a activităţilor de la alin (1), inclusiv dreptul si obligaţia de a administra şi de
a exploata infrastructura aferentă activităţilor care constituie obiectul delegării.

Art. 5. -Municipiul Botoşani păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de
dezvoltare a activităţilor de salubrizare si deszăpezire, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a
supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea acestor activităţi.

Art.6 - Condiţiile de desfăşurare ale activităţilor sus menţionate sunt prezentate în Caietul de sarcini, anexă

la contract.

Secţiunea 3. Durata contractului
Art. 7 - (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 6 luni, cu drept de prelungire până la l an, în
condiţiile legii, începând de la data intrării în vigoare a contractului.

(2) Contractul intră în vigoare la data semnarii de catre ambele palti.
(3) Contractul încetează la data definitivării procedurii de atribuire a serviciului public de

salubrizare al municipiului Botoşani, pentru activităţile de măturat, spălat, deszăpezit şi combatere polei pe

căile publice pentru o perioadă de 5 ani.

(4) Consiliul Local va desemna operatorul pentru procedura anterior menţionată după obţinerea

avizelor prevăzute de lege.

Secţiunea 4. Drepturile delegatului
Art. 8. - Delegatul are următoarele drepturi:

a) de a încasa contravaloarea activităţilor de salubrizare prestate, corespunzător tarifelor ofertate
b) de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării

reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
c) de a propune delegatarului ajustarea si modificarea tarifelor, conform Ordinului 109/2007

al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţi lor;

d) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al municipiului Botoşani;

e) Să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi

serviciul de salubrizare ce fac obiectul prezentului contract de delegare;
f) Să rezilieze contractul în cazul în care delegatul nu-şi îndeplineşte sistematic, pentru o perioadă

mai mare de 3 luni, obligaţiile de plată privind serviciul prestat;

Secţiunea 5. Drepturile delegatarului
Art. 9 - delegatarul are următoarele drepturi:

a) de a verifica şi controla modul de realizare de către delegat a activi taţilor delegate;
b) de a solicita degatului informaţii periodice cu privire la nivelul si calitatea activităţilor de

salubrizare prestate, inclusiv dreptul de a verifica documentele relevante cu privire la aceste aspecte;
c) de a convoca delegatul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor

deficienţe aparute în executarea activităţilor delegate, precum şi în vederea concilierii diferendelor
apărute în relaţia cu utilizatorii;

d) de a refuza, motivat şi justificat, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de
delegat, precum şi de a supune aprobării Consiliului Local Botoşani ajustările sau modificările
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România
Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

cr. 3372882
de tarife propuse de delegat, în conformitate cu actele normative în vigoare la data aprobării

acestora
e) de a sancţiona delegatul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea activităţilor de

salubrizare sau nu presteaza activitaţile la indicatorii de performanţă la care s-a obligat prin
prezentul contract, regulament şi caiet de sarcini;

f) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului,
dacă constată şi dovedeşte nerespectarea de către delegat a obligaţiilor contractuale, care, desi a
fost notificat in scris, nu a procedat la remedierea situatiei semnalate in termenul solicitat de
autoritatea contractanta

g) De a extinde sau restrânge numărul de străzi pe care se efectuează activitatea de salubrizare
stradală sau de a mări ori reduce frecvenţa de efectuare a unor activităţi specifice (măturat manual 1
mecanic, spălat, întreţinere etc), cu instiintarea scrisă a delegatului cu cel puţin 10 zile înainte.

h) de a solicita delegatarului rapoarte periodice cu privire la modul de realizare a anumitor
parametrii pe parcursul derulării contractului.

Secţiunea 6. Obligaţiile delegatului
Art. 10 - delegatul are urmatoarele obligaţii:

a) să obţină de la autorităţile competente avizele, atestatele, acordurile si autorizaţiile necesare
prestării activităţilorde salubrizare delegate în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare;

b) sa detina pe toata perioada de derulare a contractului licenta ANRSC aferenta serviciului delegat.
c) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile activităţilor de salubrizare delegate,

precum şi indicatorii de performanţa prevăzuţi în Regulamentul activităţii de măturat, spălat, stropit si
intretinerea căilor publice

d) să efectueze activităţile de salubrizare delegate conform prevederilor Regulamentului şi a
caietelor de sarcini pe activităţi, în condiţii de calitate şi eficienţă;

e) să întocmească fişe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre
aprobare în conformitate cu Ordinul nr.! 09/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

f) să asigure respectarea normelor de sănatate şi securitate în muncă;

g) să efectueze lucrările de revizii şi reparaţii planificate la termenele stabilite în cărţile, nonnativele,
prescripţiile şi specificaţiile tehnice aferente utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor exploatate;

h) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate si să asigure accesul organelor de control la toate
datele şi documentele, inclusiv contabile, necesare verificării si evaluării modului de organizare şi de
funcţionare a activităţilor de salubrizare delegate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) să nu subdelegelsubcontracteze prestarea activităţilor de salubrizare delegate, în tot sau în parte,
altor operatori, fara informarea si aprobarea scrisa a delegatarului;

j) să informeze şi să notifice, de îndată, delegatarul despre cauzele sau evenimentele de natură să

conducă la reducerea activitaţii sau la imposibilitatea realizării activităţilor de salubrizare delegate şi

măsurile ce se impun pentru asigurarea continuitaţii acestor activităţi;

k) să plătească despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa;
1) să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la

activităţile de salubrizare gestionate;
m) să pună la dispoziţia delegatarului orice informaţie, acces la bazele de date (parole de acces)

furnizate de aparatele de măsurare şi monitorizare a activităţii de salubrizare;
n) să asigure un număr suficient de angajaţi pentru prestarea activităţilor în condiţii de calitate,

cantitate, siguranţă şi continuitate;
o) să preia integral riscul de operare conform prevederilor caietului de sarcini.
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România
Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

cr: 3372882

p) se obligă ca pe perioada derulării contractului de delegare să respecte legislaţia, reglementările,

precum şi hotărârile consiliului local în vigoare privind protecţia mediului, preluând toate responsabilităţile

în acest domeniu.
Art.ll-Delegatul va respecta şi obligaţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al
serviciului de salubrizare din municipiul Botoşani, pentru activităţile definite în obiectul contractului, anexă
la prezentul contract.

Secţiunea 7. Obligaţiile delegatarul
Art. 12 - delegatarul are următoarele obligaţii:

a) să analizeze şi să supună aprobării solicitarea delegatarului privind ajustarea sau modificarea
tarifelor pentru activitatile prestate, fundamentată de acesta din punct de vedere economico - financiar,
conform actelor normative în materie, în conformitate cu Ordinul 109/2007 al preşedintelui Autorităţii

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţi lor;

b) să coordoneze şi să controleze prestarea activităţilor de salubrizare si deszapezire delegate;
c) să urmărească derularea activităţilor şi să recepţioneze serviciile prestate, în scopul efectuării plăţilor

d) să stabileasca strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a activităţilor de salubrizare si
deszapezire delegate;

e) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
f) să menţina echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate faţă de delegat prin prezentul
contract;

g) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afara de cazurile prevazute expres de lege;
h) să notifice delegat apariţia oricăror împrejurari de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
i) să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare privind
activitatea delegatului, altele decât cele de interes public;

j) să achite delegatului sumele convenite prin contract ori prin lege, pentru prestaţiile pe care aceştia le
efectuează pe domeniul public şi privat al delegatarului;

Secţiunea 8. Indicatori de performanţă privind calitatea şi cantitatea activităţilor dc salubrizare
delegate
Art.13-.(l) Cantitatea şi standardele minime de calitate ale activităţilor de salubrizare stradala si
deszapezire prestate sunt cele asumate prin ofertă şi cele prevăzute în Caietul de sarcini, care constituie
parte integrantă din contract.

(2) Activităţile de salubrizare delegate se vor organiza şi vor funcţiona cu respectarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare din municipiul Botoşani, aprobat
prin HCL m.3212016.

(3) Delegatul va respecta indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulament.

Art.14- În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, delegatul trebuie să asigure:
a) gestiunea activităţilor de salubrizare delegate conform prevederilor contractuale;
b) inregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii activităţilor

efectuate;
c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.
d) predarea selectivă a deşeurilor colectate din acţiunile de salubrizare.

Art.lS- În conformitate, cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, Consiliul Local al municipiului
Botoşani, precum şi A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii:
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România
Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

cr: 3372882
a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.;
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
c) calităţii şi eficienţei activităţilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi;

d) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru activităţile de salubrizare delegate;
e) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.

Art.16-(l) Delegatarul va transmite delegatului, în termenul solicitat de către acesta, informaţiile necesare
evaluarii şi cuantificarii indicatorilor de performanţă.

(2) Netransmiterea informaţiilor la termen ori furnizarea de informaţii eronate sau incomplete atrage
răspunderea contravenţională delegatului.

Secţiunea 9 . Tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora
Art. 17 -(1) Tarifele practicate pentru activităţile de salubrizare care fac obiectul prezentului contract
sunt cele din Anexa nr.2 la prezentul contract.

(2) Ajustarea/modificarea tarifelor poate fi solicitata de catre operator în conformitate cu
prevederile alt. 13 - 16 din Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare şi/sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor si a prevederilor documentaţiei de atribuire" Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor,
in raport cu evoluţia parametrului de ajustare, in baza cererilor de ajustare, însoţite de documentaţia de
fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, " şi a celorlalte reglementări legale în vigoare, privitoare
la aceste aspect.

Ajustarea/modificarea tarifelor pentru activităţile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului
A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă:

Tn+1=Tn x IPC (tl-t2)/lOO,

Unde:

Tn+1 - tariful perioadei n+1 (tariful nou);

IPC (tl-t2) - Indicele preţurilor de consum pentru servicii, ramura apă-canal-salubritate, comunicat
de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii in care se face calcul
sau la care se doreşte actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn+1) raportat la
perioada de referinţă (luna la care afost calculat/aplicat Tn).

Tn - tariful actual.

(3) Tarifele se pot ajusta/modificarea la solicitarea justificată a operatorului ŞI numai cu
aprobarea prealabilă a autorităţi ii contractante, în următoarele condiţii:

- dacă intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de
disponibilitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive;

- modificarea cantităţilor cu mai mult de 20% ori modificarea condiţiilor de prestare a activităţii,

- ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura sumelor de disponibilitate /tarifelor;
- ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi

de securitate şi sănătate în muncă.

(4) Ajustarea/modificarea se realizează la solicitarea scrisă a operatorului, transmisă, de regulă, cu
cel puţin 60 de zile înainte de data întrării în vigoare a ajustării/modificării.
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Secţiunea 10. Modul de tarifare şi încasare a contravalorii activităţilorprestate
Art.18 -(1) În baza verificărilor zilnice în teren a activităţilor prestate de către delegat, reprezentanţii
Municipiului Botosani întocmesc procese verbale de recepţie zilnică a serviciilor.

(2) La finele fiecărei luni calendaristice se procedează la întocmirea unui proces verbal de recepţie

a serviciilor efectuate în luna respectivă (prin cumularea proceselor - verbale zilnice) proces verbal semnat
de ambele părţi, în baza căruia delegatul întocmeşte situaţia serviciilor şi respectiv factura în vederea
încasării contravalorii activităţilor prestate.

(3) Confirmarea cantităţflor de deşeuri stradale transportate la depozitul autorizat se va efectua în
baza unui centralizator întocmit lunar de către operator cu bonurile cantităţilor de deşeuri stradale cântărite

la depozitare şi a formularului de încărcare descărcare deşeuri nepericuloase.

Sectiunea 11. Nivelul redevenţei
Art. 19 Pentru acest contract nu se percepe redevenţă.

Sectiunea 12. Modalităţi de plată

Art.20 (1) Delegatarul se obligă să plătească preţul către delegat în termen de cel mult 30 de zile, numai in
baza facturii fiscale insotita de Procesul verbal de receptie, în conformitate cu prevederile art. 6), alin. 1 lit.
c) din Legea nr. 72/2013 si documentelor solicitate pentru receptia serviciilor prestate, precum şi a
prevederilor art.42 alin (9) şi (10) din Legea 51/2006 actualizată.

(2) Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans delegatului.

Art.21 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilăa obligaţiilor

(1). - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune
interese.

(2). - Delegatarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată

delegatului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru delegat. În acest caz, delegatul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.

(3). - Delegatarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată

prestatorului, fără nicio compensaţie, in conditiile in care delegatul, din motive temeinice, justificate legal,
nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, delegatul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

Secţiunea 13 Garanţia de bună execuţie

Art. 22- Nu este cazul

Secţiunea 14. Răspunderea contractuală

Art.23. (1) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă

adresată delegatului, după punerea acestuia în întârziere, fără nici o compensaţie, dacă delegatul nu-şi

îndeplineşte în mod culpabil şi repetat obligaţiile prevăzute la art.l Olit.d. din prezentul contract.
(2) Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
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Art. 24- Contractul va fi reziliat de drept fără alte notificări şi fără intervenţia instanţei de judecată, prezenta
clauză constituind un pact comisoriu, în următoarele situaţii:

a) Neexecutarea succesivă pe o perioada de 3 luni de zile a mai mult de 10 % din suprafaţa

prevăzută în caietul de sarcini pentru operaţiunea de măturat.

b) Neexecutarea pe o perioadă de o săptamana a serviciilor de deszăpezire în condiţii de ninsoare
abudentă.

c) Delegatul nu deţine avizele, acordurile şi autorizaţiile nececesare prestării activităţilor delegate,
ori acestea sunt retrase precum şi dacă licenţa ANRSC îi este retrasă.

Secţiunea 15. Forţa majoră

Art. 25 - Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în
mod necorespunzator, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de
delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră.

Art. 26 - Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 15 zile
producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore si să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecinţelor lui.
Art. 27 - Dacă în termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să

îsi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fară ca vreuna dintre ele să

pretindă daune-interese.
Art. 28 - Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici
una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii.

Secţiunea 16. Condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale
Art. 29 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act adiţional în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului si nu aduc modificari substantiale acestuia, in conditiile prevazute de lege.
Art. 30 - (1) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract cu notificarea
prealabilă cu 30 de zile a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, dupa
caz.

(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul are
dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

(3) În caz de dezacord între delegatar şi delegat cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi
stabilită de către instanţa judecatorească competentă, perioadă în care delegatul are obligaţia sa respecte
obligaţiile contractuale.

(4) In cazul modernizării anumitor străzi, acestea vor putea fi cuprinse la operaţiunile de
salubrizare în baza unui act adiţional la contractul încheiat, după aprobarea lor de către Consiliul local al
municipiului Botoşani.

(5) Frecvenţa efectuării activităţilor serviciului de salubrizare poate fi modificată de către

delegatar, cu condiţia anunţării delegatului, în scris, cu cel puţin 10 zile înainte
Art. 31- Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevedeti ale acestuia devin discordante cu
reglementarile în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu menţinerea echilibrului
contractual.

Secţiunea 17. Condiţiile de restituire a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de
delegare a gestiunii
Art. 32 - Bunurile proprietate publică sau privată ale municipiului Botoşani date în administrare delegatului
cât şi bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale Primăriei municipiului Botoşani din fondurile
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acesteia sau din alte fonduri publice în perioada derulării contractului de delegare, revin de drept
delegatarului, gratuit si libere de orice sarcini, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a
gestiunii.
Art, 33 - Bunurile realizate de operator în conformutate cu programele de investiţii impuse prin contractul
de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi

libere de orice sarcini, unităţii administrativ - teritoriale.
Art, 34 - Bunurile proprii ale delegatului ramân în proprietatea acestuia.

Secţiunea 18. Menţinerea echilibrului contractual
Art, 35 - (1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii
serviciului.

(2) Raporturile contractuale dintre delegatar si delegat se bazează pe principiul echilibrului
financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului si obligaţiile care îi sunt impuse.

Secţiunea 19 Încetarea contractului de delegare
Art. 36. - Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în
condiţiile legii;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către delegatar,
cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatului;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin denunţare unilaterală de către

delegatar sau reziliere, în condiţiile prevăzute în prezentul contract;
d) în caz de forţă majoră, potrivit art.25 din prezentul contract;
e) în cazul în care delegatului i se retrage licenţa ANRSC sau aceasta nu este prelungită dupa expirarea

termenului;
1) în cazul în care delegatul nu deţine avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării activităţii

delegate sau cînd acestea sunt retrase.
g) în cazul obţinerii avizelor legale şi atribuirea serviciului către un operator cu semnarea contractului

pentru o perioadă de 5 ani.
Art.37. - Interdicţia subdelegarii contractului:

1. se interzice delegatului să încheie cu terţi, contracte de subdelegare având ca obiect prestarea
activităţilor delegate sau părţi din acestea.

2. cesionarea contractului de delegare de către delegat unei alte societăţi nu este admisă decât în cazul
în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii

aparţinând delegatului, cu aprobarea delegatarului şi corelată cu respectarea condiţiilor iniţiale de
atribuire a gestiunii.

Secţiunea 20. Litigii
Art.38 - Delegatarul si delegatul 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 legătura cu îndeplinirea
contractului.

Art.39- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, delegatarul si delegatul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele

judecătoreşti competente.
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CAPITOLUL III DISPOZITII FINALE

Art.40 -Prezentul contract de delegare are la bază următoarele acte normative de referinţă:

Ordinul nr. 109/09.07.2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

Legea nr. 51/2006 a seviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Legea m.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţi lor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotărârea nr.3212016 a Consiliului local Botoşani, Regulament de organizare şi funcţionare al

serviciului de salubrizare din municipiul Botoşani, privind reglementarea activităţii de salubrizare şi

deszăpezire

Art, 41 - (1) Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante, cu aprobarea Consiliului Local Botoşani.

(2) Delegatul se obligă să-şi asume toate riscurile ce cad in sarcina sa din Regulamentul
serviciului, precum şi răspunderea asupra desfăşurării activităţilor ce face obiectul delegării.

Art. 42 - (1) Raporturile contractuale dintre delegatar şi delegat se bazează pe principiul echilibrului
financiar al contractului între drepturile care îi sunt acordate delegatului şi obligaţiile care îi sunt impuse
prin prezentul contract.

(2)Prezentul contract de delegare împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său

reprezintă voinţa părţilor.

(3) Orice comunicare între părţi se va face în scris.
(4) Orice document scris va fi înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(5). Comunicarea între părţi se poate face si prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a

primirii acesteia.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare de valoare juridica egala, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.

DELEGATAR, DELEGAT,
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Primăria Municipiului Botoşani

Direcţia Edilitare

Nr.INT.2093 din 22.10.2019

Aprobat,

Primar,

C"",,@,<e' Flutur

Referat de Oportunitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea:

- Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoşani,

pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţatul şi transportul

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ,

pe durată limitată, 6 luni cu posibilitatea de prelungire până la I an, începând cu data de

30.10.2019,

- Lista tarifelor pentru lucrările specifice serviciului public de salubrizare al municipiului

Botoşani, pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţatul şi

transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau

de îngheţ.

Serviciul public de salubrizare a localităţi lor face parte din sfera serviciilor comunitare de

utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor

administraţiei publice locale. Serviciul public de salubrizare a localităţilor se organizează pentru

satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară

conform Legii 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice. Indiferent de

modalitatea de gestiune adoptată, conform art. 8 alin (3) litera dAl)" aprobarea dacumentaţiei de



atribuire, care va include abligatoriu proiectu l cantractului de delegare a gestiunii ce urmează a

fi atribuit şi anexele abligatorii la acestea - În cazul gestiunii de/egate;"

Co nform art.7 din Ordinu l Preşed intelui A.N.R.S.C. m . 109/2007, art .7,

.Autorit ăţile administratiei p ublice locale au contpetenţă exclusivă În aprobarea tarifelor

pentru activit ăţ ile specifice serviciului de salubrizare a localit ăţilor. "

Co nsiliul Local al mun icipiului Botoşan i este acţ ionar unic la soc ietatea URBAN

SERV S.A., societate care execută servicii de salubrizare conform Legii 10 112006.

În vederea Încheierii unui contract de delegare a gestiunii serviciului pe durată l im itată

de 6 luni, cu posibilitate de prelungire până la 1an Consiliul Local a adoptat I l otărârea nr. 328

din 17 octo mbrie 20 19 , prin care atr ibuie În gestiune directă operatorului URBAN SERV S.A.

Botoşan i .

Pentru Încheierea contractului de delegare a ges tiunii pe perioadă lim i tată supunem

aprobări i Consiliului Loca l "Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare al

municipiulu i Botoşan i , pentru ac t iv ităţ i le de măturat, spă l at, stropirea ş i Întreţinerea că i l or

publice, c urăţatu l ş i transportul zăpez i i de pe că i l e publice ş i men ţinerea În funcţiune a acestora

pe timp de polei sau de Îngheţ" ş i " Lista tarifel or pent ru lucrăr i le spec ifice servic iului public de

salubrizare al municipiului Botoşan i, pentru ac t iv i tăţ ile de măturat, spă lat, stropirea ş i

Întreţi nerea că i lor publi ce, curăţatu l ş i transportu l zăpez i i de pe că i le publ ice ş i menţ i nerea În

funcţ i une a acestora pe timp de polei sau de Îngheţ . "

Faţă de ce le mai sus prezentate vă propunem adoptarea proiectul ui de hotărâre În forma

prezentată .

•
PrenumeieINumele Functia Directia/Serviciul Semn' iur~ Data
Nicolae Semenescu Director Execu tiv Direcţia Edilitarc I 'f,(1-1 '-'< / 1 22. 10.2019

Bogdan Beţench i Şef Se rvic iu Direcţ i a Edilitarc 1':2.'l2.L .,l, 22 .10 .20 19

Bogdan Munteanu Şe f Serviciu Serviciul iuridic contencios ''''- /J 22 .10.20 19
Constantin Pasnaran Consilier Di recţi a Edi litarc ~ 22.10.20 19




