ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.43 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea atribuirii contractului de prestare a serviciului
de salubrizare cu S.C. IONELA S.R.L. MOLDOVA-NOUĂ
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu
VINCU;
Mai văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al
primarului comunei Naidăş;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr.1 și 2 ale Consiliului Local al
comunei Naidăş;
În temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în
speţă art.31 alin.1, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevedrile Legii
nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, ale Legii
nr.384/2013privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și
completarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Având în vedere Hotărârea nr.2 din 24.10.2017 a Comitetului Local pentru Situații de
Urgență Naidăș privind luarea măsurilor de urgenţă pentru Colectarea și depozitarea
gunoiului menajer de la populație și de pe domeniul public al comunei Naidăș
Luând în considerare faptul că în comuna Naidăș nu se mai colectează gunoiul menajer
de la populație deoarece deponeele din județul Caraș-Severin au fost închise sau activitatea
acestora a fost suspendată la fel și depozitul din zona Orașului Oravița astfel încât populația
comunei Naidăș se vede nevoită să depoziteze gunoiul menajer pe domeniul public al
comunei Naidăș fiind posibilă iscarea unor focare de infecție pe raza comunei
În conformitate cu reglementările art.11, 12 şi 13, ale art.36 alin.2 lit.e alin.6 şi alin.7
lit.c, art.45, art.81 alin.(2) lit.f, art.115, alin.(1) lit.b, şi a art.123 alin.(2) din Legea nr.215
privind administraţia publică locală, republicată în 2007;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa extraordinară adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. – Se aprobă, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, atribuirea
Contractului de prestare a serviciului de salubrizare SC IONELA S.R.L., cu sediul:
Moldova-Nouă, str. Vasile Alecsandri, bl. 40, sc. 1, ap. 5-6, jud Caraș-Severin; ORC
J11/826/1991, CUI RO1074553,reprezentată legal prin domnul Sterian Dumitru.
Art.2. – Se aprobă contractul privind prestarea serviciului de salubrizare conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se aprobă tariful de 174.19 lei/mc. deșeu menajer TVA inclus,
preț în care este cuprinsă colectarea deșeurilor de la populație comunei Naidăș precum și
transportul si eliminarea acestora la un deponeu autorizat.

Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data comunicării, suspendă
prevederile celorlalte hotărâri ale Consiliului Local al comunei Naidăș privitoare la
salubrizarea comunei Naidăș, și este valabilă până la intrarea în normalitate a serviciilor
de salubrizare din zona adiacentă a orașului Oravița.
Art.5. – Se mandatează domnul Tiberiu VINCU – Primarul comunei Naidăş, să
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Naidăş Contractul de
prestări servicii cu SC IONELA S.R.L., cu sediul: Moldova-Nouă, str. Vasile Alecsandri,
bl. 40, sc. 1, ap. 5-6, jud Caraș-Severin; ORC J11/826/1991, CUI RO1074553,
,reprezentată legal prin domnul Sterian Dumitru.
Art.6. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
compartimentele din cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Naidăș
Art.7. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale
art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliului Județean Caraș-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- S.C. IONELA S.R.L.
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Anexă la H.C.L. Naidăş nr.43 din 29.11.2017

CONTRACT
NR.959 din 6 decembrie 2017
privind prestarea serviciului de salubrizare
CONFORM H.C.L. NAIDĂȘ NR.43/29.11.2017
CAPITOLUL I
Părțile contractante
Art.1
Prezentul contract se încheie între SC IONELA S.R.L., cu sediul: Moldova-Nouă, str. Vasile
Alecsandri, bl. 40, sc. 1, ap. 5-6, jud Caraș-Severin; ORC J11/826/1991, CUI RO1074553, ,reprezentată
legal prin domnul Sterian Dumitru, în calitate de operator pe de o parte
și
COMUNA NAIDĂȘ, Cod Fiscal 3227521 reprezentată prin Domnul Primar VINCU TIBERIU în
calitate de utilizator pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de salubrizare a comunei
Naidăș, judetul Caraș Severin.
Adresa de comunicare a facturii va fi: Comuna Naidăș, nr.1, județul Caraș-Severin.
Art. 2
Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de colectare, transport și depozitare a
deşeurilor municipale,
din
locurile special amenajate
sau
din
fața imobilului
și
eliminarea acestora la un deponeu autorizat.
Art. 3
Prestarea serviciului de salubrizare se va efectua de 4 ori/lună, în fiecare zi de Joi a săptămânii.
Contractul de prestare a activităţii de salubrizare se încheie pe o durată nedeterminată și poate înceta
în următoarele cazuri:
a) - prin acordul scris al părţilor;
b) - prin denunţare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după
achitarea integrala a debitelor;
c) - prin denunţare unilaterală de către operator în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate in
termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autoritarilor
administraţiei publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare
instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.
d) laintrarea în normalitate a serviciilor de salubrizare din zona adiacentă a orașului Oravița
e) - reziliere.
Măsura rezilierii se poate lua numai după trimiterea unui preaviz utilizatorului și se poate pune în
aplicare după 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia la adresa înscrisă în contract.
CAPITOLUL II
Drepturile și obligaţiile operatorului
Art. 5
Operatorul are următoarele drepturi:
1.să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate conform tarifelor convenite prin contract si/sau
anexa la contract.
2.să solicite recuperarea debitelor pe orice cale legală,
Art. 6
Operatorul are următoarele obligaţii:
1.să asigure prestarea activităţilor de colectare, transport si depozitare a deşeurilor municipale,
conform prevederilor contractuale.
2. să înregistreze toate reclamaţiile si sesizările utilizatorului si sa ia masurile care se impun in
vederea rezolvării acestora, in termen de maximum 30 de zile.

3.să colecteze deşeurile la toţi utilizatorii din raza unităţilor administrativ teritoriale conform
contractului de delegare a gestiunii.
4.să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
5.să colecteze deşeurile folosind autovehicule speciale echipate pentru transportul deşeurilor
menajere.
6.să menţină in stare salubra punctele de colectare amplasate pe domeniul public sau privat.
7.să aducă la cunoştinţa utilizatorului modificările de tarif și alte informaţii necesare, la adresa
menţionata in contract.
CAPITOLUL III
Drepturile si obligaţiile utilizatorului
Art. 7
Utilizatorul are următoarele drepturi:
1.accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciu public, în condiţii contractuale.
2.să solicite și să primească, în condiţiile legii și ale contractului de prestare, despăgubiri sau
compensaţii pentru daunele provocate de către operator.
3.să sesizeze operatorului orice deficiență constatată în sfera activităţii de colectare a deşeurilor
municipale și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora.
4.să primească răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate operatorului.
5.să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale.
Utilizatorul are următoarele obligaţii:
1.să respecte prevederile contractului de salubrizare.
2.să nu depună in containere si in locurile speciale amenajate materiale de construcţii, acestea urmând
a fi transportate separat.
3.să nu împiedice și să asigure accesul utilajelor la punctele de colectare, să înlăture gheața, poleiul,
zăpada.
4.să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere.
5.să suporte costurile de remediere sau schimbare a recipientelor deteriorate din vina sa.
6.să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile.
7.să cureţe si sa aplice masuri de deratizare si dezinsecţie in punctele de colectare.
8.să nu introducă in recipientele de precolectare substanţe toxice sau explozibile.
9.să comunice in scris operatorului, in termen de 10 zile lucrătoare orice modificare a elementelor
care au stat la baza întocmirii contractului. Modificarea cantităţii colectate, a adresei, etc.
CAPITOLUL IV
Tarife, facturare și modalităţi de plată
Art. 8
Operatorul va practica tarifele aprobate de legislaţia în vigoare. Stabilirea, ajustarea ori modificarea
tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.
Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorului, cu minimum 15 zile înainte de aplicare,
la adresa din contract.
Tariful practicat la semnarea contractului este de 174.19 lei/m.c. TVA inclus.
Art. 9
Facturarea se va face lunar, potrivit prevederilor contractuale. Operatorul se obligă să comunice
factura la adresa înscrisa in contract in termen de 15 zile de la emitere. La baza facturii stau Formularele de
încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase conform HG 1061/2008 – Anexa nr. 3, semnată și ștampilată de
un reprezentant al UAT Naidăș.
Factura se achita in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării,
Neachitarea facturii în termen atrage obligarea utilizatorului la plata penalităţilor in cuantum de 0,2 %/zi
până la efectiva recuperare. Valoarea totală a penalităţilor poate depăşii cuantumul debitului.
In cazul în care operatorul va dori sa recupereze creanţele de la utilizator prin intermediul unei
societăți juridice specializate, utilizatorul va suporta si comisioanele percepute de aceste firme.
Art. 10 Nerespectarea de către operator sau utilizatori a condiţiilor calitative și cantitative de
depozitare, conduce la plata unor despăgubiri pentru daunele provocate.

Art. 11
Utilizatorul poate efectua plata serviciilor in numerar la casieria unităţii, prin ordin de plată, prin fila
CEC, sau prin alte instrumente de plata convenite de părţi. Data plătii este cea in care operatorul a încasat
banii. In cazul in care nu se specifica in clar obiectul plătii se considera ca fiind achitate in primul rând
penalităţile, apoi facturile in ordine cronologică.
CAPITOLUL V
Răspunderea contractuală și forţa majoră
Art. 12
Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute ăn contract părțile răspund
conform prevederilor Codului Civil, Codului Comercial și ale celorlalte acte normative în vigoare. Părţilor
pot include si daune - interese pentru neexecutarea totala sau parţiala a contractului.
Reluarea serviciului se va face in termen de maxim 7 zile de la încasarea plăţilor datorate.
Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a achita o factura se va comunica in scris in termen de 10
zile de la data primirii facturii, in caz contrar factura se considera acceptata fără nici o discuţie.
Art. 13
Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in mod
corespunzător a obligaţiilor, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majora.
Partea care invoca forţa majora va fii obligata sa o notifice in termen de 5 zile de la producere si sa ia
toate masurile in vederea limitării acesteia. Operatorul va notifica prin afişarea de anunţuri in locurile
publice.
Daca in termen de 30 de zile evenimentul care a instaurat starea de forţa majora nu încetează, părţile
au dreptul sa notifice încetarea contractului fără a pretinde daune. Operatorul va notifica conform aliniatului
precedent.
CAPITOLUL VI
Litigii și legislaţie aplicabilă
Art. 14
Părţile
convin
ca
neînţelegerile
privind
executarea,
interpretarea
sau
derularea contractului sa se facă pe cale amiabilă conform procedurii instituite de art. 7201 Cod de procedura
civila.
Eventualele litigii vor fi soluţionate de Judecătoria Moldova-Nouă sau de Tribunalul Caraș - Severin în
funcţie de competența materială definită de Codul de procedură civilă.
Art. 15
Prezentul contract se completează cu dispoziţiile Codului civil, Codului comercial, ale L. 51/2006
republicată, actualizată, ale L.211/2011, republicată, actualizată, Legea101/2006, republicată, actualizată,
HG 349/2005, cu modificările ulterioare, L.278/2013, L.249/2015, cu modificările ulterioare, HG 856/2002,
cu completările ulterioare.
Art. 16
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și se poate modifica
prin acte adiţionale.
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