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CONSILIUL LACAL
HOTARAREA NR6O
local al oraEului Cimpenijudeyul Alba,tntrunit tn gedinEd
Consiliul
extraordinard Ia data de 09.05.2A07,ludnd fuidezbatereproiectul de hotrtrdre initiat de
Primarul oraEuluiCtmpeni,
Avdnd tn vedere :
-avizulfavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cimpeni
-solicitarea nr.I/2007 a Asocialiei crescdtorilor de taurine Ariesul Ctmpeni(Asocialie
nonprofit)
-referatal nr.5861/04.05.2007 al comp.ADPP din cadrul aparantlui de specialitate al
primarului,
publice
-prevederile art.I24
administraliei
21512001 a
din
Legea
locale,repablicatd,coroboratcu Legea 72/2 0A2 a zootehniei,
In baza art.45 alin.3 din Legea 215/20A1 a administraliei publice
locale'rePublicatd'
HorARAgrn:
HCL.NR53/27.04.2007,acesta avdnd urmdtorul
art.I
din
ART.l:Madificd
con{inut:
'
Aprobd darea tn folosinyd gratuitd pe o perioadd de 5 ani a suprafeyeide 981 ha
pdgine din figunatul alpin (607,4ha-Galbena,Lindru,$oimu ,72,9 ha Brddiana,219,I ha
Balomireasa,4!,6 ha Paiana Letoase),aflatd tn domeniul public al oragului
Ctmpeniv4socialiei crescdtorilor de taurine Ariegul Cimpeni,tn vederea asigurdrii
"
pdsunafiilui animalelor membrilor asocialiei.
ART.2: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se
Cimpeni,comp.ADPP,Serviciul
oraqului
Primarul
fnanciar
fncredin{eazd
connb i litate,pamic i 1fi quniART.3: Secretarulorasului Cimpeni va asigura publicitatea prezenteihatdrdri.
Cimpeni,09.05.2007
P rezenta se comunicd :Instit. Prefect
Pnmar
Viceprimar
Comp.ADPP
Serviciul fi nanciar contab.
Paznici pdsuni
Asoeiatiei crescdtarilor de taurine Ariesul Ctmpeni
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
SERVICIUL PUBLIC
P-ŢA AVRAM IANCU NR.5
TEL./FAX:0258771215

CONTRACT DE PARTENERIAT
Nr._________ din_______________
PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE COLECTARE,TRANSPORT ŞI
DEPOZITARE A REZIDURILOR MENAJERE
CAPITOLUL I: PĂRŢI CONTRACTANTE
ART.1.CONSILIUL
LOCAL
CÎMPENI-SERVICIUL
PUBLIC
„GOSPODĂRIE
COMUNALĂ”cu sediul în Cîmpeni,P-ţa Avram Iancu nr.5,jud.Alba,tel/fax 0258/771215,cod
4331112,cont RO72TREZ0065010XXX000130 deschis la Trezoreria Cîmpeni reprezentat prin
dl.ANDREŞ IOAN CĂLIN-primar,d-na VÂRCIU VIORICA-şef Serviciu Financiar-Contabil,Impozite
şi Taxe şi dl.Motora Constantin şef Serviciu Public”GOSPODĂRIE COMUNALĂ” denumit în
continuarea prezentului contract ″PARTENER″.
ART.2._________________________________________________________________cu sediul
în___________________,str.___________________________,nr._____,bl.______,et.______,sc.____,
ap._______,jud.Alba,având cont virament nr.___________________________ deschis la
___________________________,CUI __________________,înregistart la Registrul Comerţului sub
nr._________________,reprezentată prin:__________________________________________
________________________________________________________________denumit în continuarea
prezentului contract ″PARTENER”.
CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI
ART.3.Prestarea de către CONSILIUL LOCAL CÎMPENI-SERVICIUL PUBLIC
„GOSPODĂRIE COMUNALĂ” a următoarelor servicii de salubritate:
A.Colectarea,transportul şi depozitarea rezidurilor menajere de la persoanele fizice şi
juridice de pe raza localităţii;
B.Depozitarea rezidurilor în haldă;
CAPITOLUL III: CADRUL LEGAL ŞI PRINCIPIILE DESFĂŞURĂRII SERVICIILOR DE
SALUBRITATE
ART.4. Cadrul legal şi principiile în baza cărora se va desfăşura serviciul de colectare,transport şi
depozitare a gunoaielor şi rezidurilor menajere este asigurat de:
-Legea 215/2001 art 38. alin.2 lit.x privind administraţia publică locală.
-Legea 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală,cu modificările şi completările
ulterioare;
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-Ordonanţa Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor,cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi
sănătate publică,cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică,cu modificările
şi completările ulterioare;
-Ordinul nr.536/1997 a Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea normelor de igienă şia recomandărilor
privind mediul de viaţă a populaţiei,cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor,cu modificările şi
completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,cu modificările şi
completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local Cîmpeni nr.76/17.06.2005 prin care a fost aprobat ″Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Gospodărie Comunală din cadrul Consiliului Local
Cîmpeni″.
-Hotărârea Consiliului Local nr._______/__________ prin care a fost aprobat Contractul de Parteneriat
Cadru.
ART.5. Colectarea,transportul şi depozitarea deşeurilor toxice,periculoase şi a celor cu regim
special nu fac obiectul prezentului contract de prestări servicii.
CAPITOLUL IV: OBLIGAŢIILE CONSILIULUI LOCAL CÎMPENI-SERVICIUL PUBLIC
„GOSPODĂRIE COMUNALĂ”
ART.6.Să presteze serviciul care face obiectul prezentului contract.
ART.7.Să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure
accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării, evaluării funcţionării şi dezvoltării
serviciilor publice de gospodărie comunală,în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART.8.Să asigure accesul la informaţii privind funcţionarea serviciului de colectare,transport şi
depozitarea gunoaielor şi rezidurilor menajere,pentru toţi partenerii cu care a încheiat contract.
ART.9.Să asigure respectarea programului de colectare,transport şi depozitare a gunoaielor şi
rezidurilor menajere stabilit de comun acord ,respectiv a cantităţii contractate cu beneficiarii.Frecvenţa
de ridicare a rezidurilor menajere este de ______________ /lună,în săptămâna I-a,II-a,III-a,IVa,ziua(zilele) de ridicare fiind __________________________________________________________.
ART.10.Să asigure personalul şi dotarea tehnică necesară(autovehicule) bunei funcţionării a
serviciului.
ART.11.Să asigure spălarea-dezinfectarea autovehiculelor de transport şi a containerelor,destinate
prestării serviciilor de salubritate.
ART.12.Să amplaseze containerele în locurile stabilite de comun acord cu partenerul.
ART.13.Să întreţină corespunzător halda pentru depozitarea rezidurilor menajere.
ART.14.Să interzică depozitarea gunoiului şi a rezidurilor menajere la halda de depozitare fără
contract de prestării servicii.
ART.15.Să aplice tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliilor Locale partenere.
CAPITOLUL V: OBLIGAŢIILE ________________________________________________
ART.16.Să solicite şi să coordoneze dotarea persoanelor fizice şi juridice beneficiare a
serviciului,cu recipienţi pentru colectarea rezidurilor,să dispună măsurile necesare pentru păstrarea în
bune condiţii a acestora,evitându-se arderea lor şi depozitarea în acestea a substanţelor corozive.
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ART.17.Să asigure controlul depozitării deşeurilor toxice,periculoase şi cu regim special,acestea
constituind obiectul unei alte activităţi.
ART.18.Să aprobe prin hotărâre de consiliu local tariful minim comunicat de „PARTENERUL
CONSILIUL LOCAL CÎMPENI- SERVICIUL PUBLIC GOSPODĂRIE COMUNALĂ”
ART.19.Să asigure controlul depozitării rezidurile menajere în pubele sau containere
închise,amplasate în locuri accesibile şi agreate de partener.
ART.20.Să asigure controlul păstrării curăţeniei în jurul recipientelor pentru colectarea rezidurilor.
ART.21.Să asigure accesul personalului desemnat de către partener,la termenele stabilite de comun
acord,pentru prestarea serviciilor contractate.
ART.22. Să achite contravaloarea serviciului prestat,în suma şi la termenele stabilite prin prezentul
contract. Achitarea de către ″PARTENER-CONSILIUL LOCAL __________________________″ a
sumelor de plată datorate se face pe baza facturii întocmite de către ″PARTENER CONSILIUL
LOCAL CÎMPENI-Serviciul Public „GOSPODĂRIE COMUNALĂ″,lunar la caseria Consiliului
Local Cîmpeni sau în contul RO72TREZ0065010XXX000130 deschis la Trezoreria Cîmpeni,în
termen de 5 zile de la primirea facturii dar nu mai târziu de 30 de zile de la emiterea ei.
ART.23.Să solicite în scris completarea prevederilor contractului,în cazul în care intervin
modificări la elementele care au stat la baza încheierii lui.
ART.24.Să medieze „PARTENERULUI CONSILIUL LOCAL CÎMPENI-Serviciul Public
„GOSPODĂRIE COMUNALĂ” încheierea de contracte individuale cu persoanele juridice de pe raza
localităţii.
CAPITOLUL VI:DURATA CONTRACTULUI
ART.25. Contractul se încheie pentru o perioadă de ________________________;
CAPITOLUL VII:SERVICII CONTRACTATE,TARIFE ŞI CONSUMURI
ART.26.Cantităţii contractate:
-cantităţi de reziduri menajere colectate,transportate şi depozitate____________ mc./lună;
-cantităţi de reziduri depozitate în haldă_____________ mc./lună;
ART.27.Valori contractate/valoare contract:
-colectare,transport şi depozitare reziduri menajere______________ lei/lună;
-depozitat reziduri în haldă_________________ lei/lună;
VALOARE CONTRACT:____________________
ART.28. ″PARTENERUL CONSILIUL LOCAL CÎMPENI-Serviciul Public”GOSPODĂRIE
COMUNALĂ″ îşi rezervă dreptul de a reaşeza valoarea totală a contractului,operând la zi toate
schimbările valorice intervenite ca urmare a modificărilor legale de tarife şi cantităţi pe parcursul
derulării respectivului contract.Modificările survenite vor fi aduse la cunoştinţa ″PARTENERULUICONSILIUL LOCAL ___________________________″ şi vor constituii obiectul unei anexe care va
face parte integrantă din prezentul contract.
ART.29. Aplicarea noilor valori,acceptate de ambii parteneri, se va face începând cu o dată fixată
prin actul legal de modificare,care nu poate depăşi 30 de zile de la data comunicării intenţiei de
modificare a tarifelor şi cantităţilor.
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CAPITOLUL VIII: MODIFICAREA,DESFIINŢAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI
ART.30.Contractul se desfiinţează de drept,fără punerea în întârziere,fără orice altă formalitate şi
fără intervenţia instanţei în cazul în care ″PARTENERUL-CONSILIUL LOCAL
_______________________________” nu execută obligaţiile contractuale prevăzute la art.17,18,19 şi
22.
ART.31. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de parteneriat şi de a pretinde plata de daune interese.
ART.32.Modificările
solicitate
de
″PARTENER-CONSILIUL
LOCAL
______________________________″ referitoare la cantităţi,program de prestare,schimbarea datelor
tehnice,vor fi comunicate cu cel puţin 30 de zile faţă de termenul modificării şi devin operante numai
după acceptarea lor de către ″PARTENER CONSILIUL LOCAL CÎMPENI-Serviciul Public
„GOSPODĂRIE COMUNALĂ″.
ART.33.Rezilierea contractului nu afectează obligaţiile restante.
CAPITOLUL IX: FORŢA MAJORĂ
ART.34.Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.
ART.35.Forţa majoră este constatată de către o autoritate competentă.
ART.36.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract,pe toată perioada în care aceasta funcţionează.
ART.37.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.
ART.38. Comunicarea de forţă majoră care determină imposibilitatea executării obligaţiilor
contractuale se va face de partea în cauză în termen de 5 zile de la apariţia cazului,urmând a fi dovedit
cu documente justificative în termen de maxim 15 zile de la data comunicării.
CAPITOLUL X: DAUNE
ART.39. Nerespectarea obligaţiilor de plată la termenul prevăzut la art.22 din prezentul
contract,atrage după sine majorări de întârziere de 0,4%/zi întârziere,calculate la obligaţia restantă.
ART.40. În cazul în care majorările şi penalităţile nu acoperă integral prejudiciul suportat prin
întârzierea efectuării plăţii,″PARTENERUL CONSILIUL LOCAL CÎMPENI-Serviciul Public
„GOSPODĂRIE COMUNALĂ″ va putea solicita acordarea de daune în completare,potrivit
dispoziţiilor din Dreptul Comun.
ART.41. Majorările,penalităţile şi daunele în completare se vor derula până când cuantumul lor va
atinge suma asupra cărora sunt calculate.
CAPITOLUL XI: LITIGII
ART.42.Ambii parteneri vor face 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.
ART.43.Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale,partenerii nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti din România.
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CAPITOLUL XII: LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
ART.44. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
CAPITOLUL XIII: DISPOZIŢII FINALE
ART.45.Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului Comercial
Român,Codului Civil,Codului Penal,Dreptul Comun,Codul Fiscal şi legislaţia fiscală în vigoare.
ART.46.Contractul se completează din oficiu cu toate prevederile legale în vigoare şi prevederile
legale viitoare.
ART.47.Părţile contractante se obligă să adapteze contractele în derulare în cazul apariţiei unor
modificări aduse prevederilor legale pe baza cărora au fost încheiate.În cazul în care pe parcursul
derulării contractului,apare ca necesară renegocierea anumitor clauze şi condiţii contractuale,datorate
altor cauze decât modificările legislative,aceasta se va face prin acte adiţionale.
ART.48.În înţelesul prezentului contract,orice notificare adresată de o parte celeilalte,va fi valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă în scris acestei ultime părţi la adresa menţionată în preambulul
prezentului contract.
ART.49. Anexele şi actele adiţionale,semnate de ambele părţi,fac parte integrantă din contract.
ART.50. Prezentul contract a fost încheiat azi______________ în _____ exemplare,din care unul
pentru ″PARTENER CONSILIUL LOCAL CÎMPENI-Serviciul Public „GOSPODĂRIE
COMUNALĂ″
şi
unul
pentru
″PARTENER-CONSILIUL
LOCAL
__________________________________________″.
Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

PARTENER
CONSILIUL LOCAL CÎMPENI
PRIMAR
ANDREŞ IOAN CĂLIN
BIROU CONTABILITATE
OFICIUL JURIDIC
SERV.PUBLIC „GOSPODĂRIE COMUNALĂ”
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PARTENER
CONSILIUL LOCAL _________________
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