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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICI1 

Pentru depozitarea deşeurilor "in Rampa Ecologică Boldeşti-Scăeni 

L PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Societatea VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU — TRATAREA 
DEŞEURILOR S.R.L., cu sediul in Boldeşti-Scăeni, Str. Poligonului nr. 6, jud. Prahova, 
tel/fax 0244/211232, inregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/418/2006, cod unic de 
inregistrare RO 18429197, cont IBAN , deschis la ING 
Bank Sucursala Bucuresti, reprezentată prin Administrator , denumit 
in continuare PRESTATOR, pe de o parte 
Şi 

Societatea SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul in Municipiul 
Bucureşti, Str. Calea Vitan nr. 154-158, inregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 
J40/9896/2017, cod fiscal R037804020, cont bancar , deschis 
la BCR, Agenţia Vitan, reprezentatâ prin , cu functia de Preşedinte C.A, denumită 
in continuare "BENEFIC1AR" 

s-a incheiat prezentul contract. 

IL OBIECTUL CONTRACTULUl 

Art. 2.1. Obiectul contractului constă in depozitarea şi tratarea, conform prevederilor legale 
in vigoare, a deşeurilor rezultate din procesul de sortare mecanica 
transportate/aduse de catre beneficiar sau în numele acestuia la Rampa Ecologică 
Boldeşti-Scăeni. 

Art.2.2. Cantitatea de deşeuri adusă de client la Rampa Ecologică din Boldeşti-Scăeni 
pentru a fi depozitată este de circa 2000 tone/lună. 

Art. 2.3. Colectarea şi transportul deşeurilor la locul de depozitare va cădea exclusiv in 
sarcina Beneficiarului. 

IIL NATURA DEŞEURILOR ADMISIBILE ŞI INTERLISE 

Art. 3.1. in cadrul Rampei Ecologice vor fi admise următoarele tipuri de deşeuri (cod 
conform HG.856/2002) transportate de catre Beneficiar: 

- (Cod 19.12.12) - Alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea 
mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19.12.11. 
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Art. 3.2. Este strict interzisă depozitarea următoarelor tipuri de deşeuri : 

- lichide ; 
- materiale explozibile, inflamabile, oxidante, corozive; 
- azbest ; 
- deşeuri voluminoase sau de uz casnic ; 
- substanţe toxice ; 
- materiale radioactive ; 
- cadavre de animale mari ; 
- toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau tăiate ; 
- alte deşeuri interzise prin legislaţia română în vigoare, completată cu 
normele Comunităţii Europene. 

Art. 3.3. in situaţia in care se va constata că Beneficiarul, conştient sau inconştient, va 
aduce şi descărca în incinta rampei deşeuri de altă natură decât cele admisibile, 
acesta va fi obligat la preluarea şi scoaterea lor în afara rampei, toate cheltuielile 
legate de această operaţiune revenind exclusiv in sarcina sa ; Prestatorul nu este 
responsabil in niciun caz de natura deşeurilor transportate şi descărcate in incinta 
rampei, fiind vorba de deşeuri colectate de Beneficiar. 

Art. 3.4. Eventualele pagube produse Prestatorului sau altor terţe persoane fizice sau 
juridice ca urmare a depozitării deşeurilor de altă natură decât cele admisibile vor 
fi suportate de către Beneficiar. 

IV DURATA CONTRACTULUI 

Art. 4.1. Contractul intră în vigoare la data semnarii lui şi este valabil până la 31.12.2020 şi 
poate fi prelungit prin act adiţional. 

Art. 4.2. In situaţia in care in termen de 30 de zile incepând cu data semnării prezentului 
contract Beneficiarul nu livrează spre depozitare deşeuri in termenii şi condiţiile 
arătate, contractul este considerat reziliat de plin drept, fără nicio procedură 
prealabilă, notificare sau intervenţia instanţei judecătoreşti. 

V. PRET - MODALITĂTI DE PLATĂ 

Art. 5.1. Pentru cantitatile lunare mentionate la Art. 2.2, tariful de depozitare a deşeurilor 
livrate de Beneficiar în Rampa Ecologică Boldeşti-Scăeni este de 99,81 lei/ tonă fără TVA 
la care se adauga taxa datorata catre A.F.M (contributia pentru economia circulara), 
prevazută de Art. 9, alin.(1), lit.c) din OUG nr. 196/2005, modificata prin Legea nr. 
384/2013, de 80 lei/tonă la care se adauga TVA 

Art. 5.2. in cazul intervenirii unor modificări legislative sau al adoptării unor acte 
administrative cu privire la cuantumul sau la regimul juridic al taxei A.F.M. menţionate mai 
sus sau cu privire la alte taxe datorate autorităţilor publice, instituite prin acte legislative sau 
administrative cu valoare normativă, după caz sau, aceste modificări se vor aplica de drept şi 
in mod direct, in raporturile dintre părţile contractante de la data intrării în vigoare a acestor 
modificări legislative sau a actelor administrative respective. Prestatorul va informa in scris 
Beneficiarul, cu privire la modificările intervenite cu privire la taxa/taxele prevăzutăie mai 
sus şi la modul de aplicare a acestor modificări intre părţile contractante, urmând ca părţile să 
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incheie un act adiţional la contract, cu privire la respectiva/respectivele taxă/taxe/obligaţii de 
natură financiară aplicabile, după caz. Refuzul Beneficiarului de a incheia actul adiţional, 
anterior menţionat, in termen de cel mult 3(trei) zile de la comunicarea acestuia de către 
Prestator Beneficiarului, dă dreptul Prestatorului să rezilieze contractul, printr-o notificarea 
scrisă, fără necesitatea îndeplinirii altei proceduri, cu dreptul la recuperarea, de către 
Prestator, a daunelor interese pentru acoperirea prejudiciului constând din diferenţa valorică 
dintre obligaţiile stabilite in contractul iniţial i cele prevăzute în actul adiţional, mai sus 
menţionat, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data intrării în vigoare a 
modificărilor legislative/administrative, mai sus prevăzute, până la data achitării efective a 
debitului principal. 

Art. 5.2. Prestatorul va emite facturi către Beneficiar, bilunar, pentru serviciile de 
depozitare prestate in perioada anterioară emiterii facturii, pe baza bonurilor de cântărire 

eliberate pentru fiecare vehicul in parte, conform cap. VII art. 7.4. Facturile vor evidenţia 

separat, cuantumul tarifului de depozitare şi taxa datorată catre A.F.M (contributia pentru 
economia circulara) prevăzut la art. 5.1. Valoarea matematică rezultată din inmulţirea 

cantităţii depozitate de deşeuri (cantitate rezultată din cumularea bonurilor de cântărire), 

inmulţită cu tariful de depozitare in lei/tonă deşeuri, la care se adaugă T.V.A., impureună cu 
taxa A.F.M. constituie o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. 

Art. 5.3. Scadenţa la plată a facturilor este de 15 zile lucrătoare de la data emiterii 
facturii. Prestatorul se angajaează ca transmiterea facturii către Beneficiar să fie efectuată in 
aceeaşi zi cu emiterea acesteia, prin poştă electronică la adresa de e-mail : 
sa1ubritatc.s3  ahoo.com sau prin depunere la sediul Beneficiarului. Facturile vor circula 
fără ştampilă şi fără semnătură conform art. 319 alin. (29) din Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal. 

VL DREPTURILE şI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

Art. 6.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi in 
conformitate cu propunerea sa tehnică. 

Art. 6.2. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura 
resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de 
natura provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, in măsura in care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută in contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract. 

Art. 6.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, siguranţa 

tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului. 

Art. 6.4. Prestatorul are obligaţia să confirme transporturile efectuate de Beneficiar şi 

cantităţile depozitate prin emiterea unei note de cântărire pentru fiecare descărcare 

în rampă, cu semnătura operatorului din partea Prestatorului, respectiv a şoferului 

sau reprezentantului desemnat din partea Beneficiaru1ui.-1—
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Art. 6.5. Prestatorul are obligaţia de a emite pentru fiecare vehicul un bon de cântărire a 

deşeurilor in trei exemplare, din care unul va fi inmânat şoferului. Bonurile de 
cântărire vor conţine următoarele date : 

- numărul de Mmatriculare al vehiculului ; 
- numele şi prenumele şoferului 

- data şi ora cântăririi ; 
- locul de provenienţă al deşeurilor ; 
- greutatea vehiculului cu incărcătură ; 
- greutatea vehiculului fără incărcătură ; 
- greutatea deşeurilor descărcate. 

Art. 6.6. Dacă foile de parcurs nu conţin ştampila Beneficiarului pentru efectuarea 
transportului respectiv, Prestatorul nu va permite descărcarea deşeurilor. 

Art. 6.7. In situaţia în care se va constata că Beneficiarul, conştient sau inconştient, va 
aduce spre depozitare deşeuri de altă natură decât cele admisibile, Prestatorul işi 

rezervă dreptul de a refuza depozitarea acestora, iar Beneficiarul va fi obligat la 
recolectarea lor cu suportarea costurilor legate de această operaţiune. În aceste 
condiţii, Prestatorul nu se va expune niciunei responsabilităţi asupra naturii 
deşeurilor transportate şi descărcate in incinta rampei, aceste deşeuri fiind 
colectate de Beneficiar. 

VIL DREPTURILEŞI OBLIGAŢHLE BENEFICIARULUI 

Art. 7.1. Orele de funcţionare sunt fixate de Prestator, respectând autorizaţiile 

administrative. Acestea sunt afişate la intrarea in rampă. Beneficiarul are obligaţia 

de a respecta acest orar. 
Programul de lucru al Rampei Ecologice este: 
Luni - Vineri 07.30 — 19.00 
Sambata 07.00 — 14.00 
Cu excepţia sărbătorilor legale 

Art. 7.2. Beneficiarul are obligaţia să respecte indicaţiile afişate şi/sau verbale ale 
personalului administrativ şi de pază al Prestatorului, normele de securitate şi 

sănătate în muncă cât şi semnificaţia indicatoarelor instalate in incinta rampei 
ecologice şi altele conform prevederilor Legii 319/2006 şi celorlalte reglementări 

in materie, Beneficiarul fiind direct răspunzător de nerespectarea acestora şi 

asumându-şi orice consecinţa a nerespectării acestei clauze. 
Art. 7.3. Personalul Beneficiarului are obligaţia să respecte intocmai toate indicaţiile 

verbale sau afişate, locul indicat pentru descărcare şi traseele de circulaţie 

marcate, precum şi regulile de circulaţie in interiorul Rampei. 
Art. 7.4. Prestatorul nu se face vinovat de eventualele accidente cauzate de nerespectarea 

prevederilor din alineatul precedent. 
Art. 7.5. Beneficiarul are obligaţia să nu descarce alte tipuri de deşeuri decât cele admise 

prin prezentul contract sau in alt loc decât cel indicat în mod expres de către 

personalul Prestatorului. De asemenea, Beneficiarul are obligaţia să prezinte lista 
cu numerele de inmatriculare ale vehiculelor care transportă deşeuri la rampă, iar 
orice modificare se va transmite in scris. Maintea efectuării transportului de 
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deşeuri. Beneficiarul va inscrie pe foile de parcurs tipul deşeurilor transportate, în 
caz contrar prestatorul va refuza accesul in Rampă a vehiculelor în cauză. 

Art. 7.6. Beneficiarul poate desemna un reprezentant care să asiste la operaţiunile care se 
vor desfăşura, conform prezentului contract. 

Art. 7.7. Este interzisă cu desăvarşire intrarea în incinta rampei a oricărei persoane care nu 
va face dovada prin act scris că este reprezentant al societăţii Beneficiarului. 
Accesul personalului Beneficiarului in incinta rampei se va face numai pe baza 
ecusonului eliberat de Prestator Beneficiarului şi va fi folosit ori de câte ori un 
vehicul solicită intrarea în rampă. 

Art. 7.8. Beneficiarul are obligaţia să achite contravaloarea prestaţiei conform prevederilor 
clauzei capitolului V din contract. 

Art. 7.9. Beneficiarul are obligaţia să asigure mijloace de transport deşeuri autorizate şi 
acoperite cu plasă sau prelată in timpul transportului. in lipsă acestora accesul va 
fi interzis în incinta Rampei Ecologice Boldesti-Scăeni. 

VIIL CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 

Art. 8.1. 0 parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi 
contractante, de a face cunoscute conţinutul contractului, informaţiile şi 
documentele la care are acces în perioada de derulare a contractului, pe intreaga 
durată a acestuia, precum şi pentru o perioadă de 2 (doi) ani după incetarea lui, din 
orice motive. 

Art. 8.2. Accesul reprezentanţilor părţilor contractante în incinta partenerului de contract se 
va face cu un scop declarat şi după o inştiinţare prealabilă. 

Art. 8.3. 0 parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la contract dacă: 

- informaţia era cunoscută părţii contractante inainte ca ea să fi fost primită 
de la cealaltă parte contractantă, sau 
informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte 
părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 
partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

IX. CESIUNEA CONTRACTULUI 

Art. 9.1. Prestatorul nu are dreptui de a transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al Beneficiarului. 

Art. 9.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile 
asumate prin contract. 

Art. 9.3. Prestatorul poate cesiona creantele din prezentul contract in favoarea creditorilor 
sai, instiintand despre aceasta, in scris, Beneficiarul. 

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
Art. 10.1. in cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, 

partea în culpă datorează celeilalte părţi daune interese până la acoperirea 
integrală a prejudiciului cauzat.-4—
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Art. 10.2. Pentru intărzieri la plată peste data scadentei prevăzute la cap. V. se vor aplica 

penalităţi in valoare de 0,1°70 pe zi intârziere, calculate la valoarea obligaţiei 
respective incepând cu data scadenţei, pentru primele 30 zile de intârziere. 

Art. 10.3. Pentru intârzieri la plata facturilor mai mari de 30 zile de la data scadenţei se 
calculează penalităţi de 0,3% pe zi. 

Art. 10.4 In caz de intârzieri la plată, Presatorul va calcula penalităţi de intârziere, de la data 
scadentă pănă la data incasării efective a debitului principal i le va factura 
Beneficiarului. Penalităţile de intârziere calculate, pot depăşi valoarea debitului 
principal. 

Art. 10.5. in cazul in care se ajunge la una din situaţiile stipulate la Art.10.1., Art.10.2. sau 
Art.10.3., Prestatorul poate diminua serviciul de depozitare, respectiv, volumul de 
deşeuri pe care îl primeşte la depozit în urma unei notificări trimise Beneficiarului 
sau, dacă intârzierea la plată este mai mare de 30 de zile, poate solicita rezilierea 
unilaterală a contractului. 

Xl. FORŢA MAJORĂ 
Art. 11.1. Prin forţa majoră se va inţelege imprejurarea imprevizibilă şi de neinlăturat 

(inclusiv, cu titlu de exemplu, dar nu 1n mod obligatoriu limitat la, război, 
cutremur, inundaţii, etc.) care face imposibilă executarea obligaţiilor contractuale 
asumate de către oricare parte şi care exonerează de orice răspundere partea care 
invocă prezenta clauză referitoare la Forţa Majoră, cu condiţia ca aceasta să fie 
complet lipsită de culpă. 

Art. 11.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate 
prin contract pe toată perioada în care aceasta acţionează, cu condiţia notificării 
celeilalte părţi in termen de 5 zile de la producerea evenimentului şi a prezentării 
in termen de 10 zile a actelor doveditoare emise de o autoritate competentă. 

Art. 11.3. indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei 
majore. 

Art. 11.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi incetarea de plin 
drept a contractului, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 

XIL REZILIEREA / INCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 12.1. Prezentul contract incetează de plin drept, fără punere in intârziere şi fără 

intervenţia instanţelor judecătoreşti in următoarele cazuri : 
a. nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, pe 
baza unei notificări trimise de partea afectată de astfel de incălcare părţii aflate 
in culpă; partea afectată de o astfel de incălcare va avea dreptul, la alegerea sa, 
să acorde părţii culpabile un termen de graţie, expirarea acestuia fără 
remedierea obligaţiei incălcate ducând la rezilierea de plin drept şi de indată a 
contractului; 
b. intârzierea la plata obligaţiilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice de la 
data scadenţei, pe baza unei notificări scrise trimise de Prestator; 
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c. in cazul falimentului ; 
d. in condiţiile clauzei 4.2. 

Art. 12.2. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor de 
plată a prestaţiilor efectuate de Prestator in baza prezentului Contract pană la data 
rezilierii, deja scadente intre Părţile Contractante. 

Art. 12.3. Contractul poate inceta inainte de termen cu acordul ambelor părţi contractante, cu 
un preaviz de 14 zile calendaristice. 

XIIL COMUNICĂRI 
Art. 13.1. Orice comunicare intre părţi referitoare la indeplinirea contractului trebuie să fie 

transmisă in scris iar documentul va fi inregistrat atât in momentul transmiterii cât 
şi in momentul primirii. 

Art. 13.2. Comunicările intre părţi se pot face şi prin curier, telefon, telegramă, fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării in scris a primirii comunicării. 

XIV. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
Art. 14.1. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din Romania. 

XV . SOLUŢIOAAREA LITIG1ILOR 
Art. 15.1. Beneficiarul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neinţelegere care se poate ivi intre ei în 
cadrul sau in legătură cu Indeplinirea contractului. 

Art. 15.2. in cazul nesoluţionării litigiului pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor 
judecătoreşti competente. 

XVL PREVEDERI FINALE 
Art.16.1. Părţile contractante au obligaţia de a numi şi de a-şi comunica reciproc, in cel mai 

scurt timp de la semnarea contractului, numele persoanelor responsabile de 
contract, pentru a facilita buna derulare şi rezolvare, in timp util, a tuturor 
problemelor impuse de derularea contractului. 

Art. 16.2. Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante, 
inclusiv a numărului de cont, va fi adusă la cunoştinţă celeilalte părţi in termen de 
maxim 24 ore. 

Art. 16.3. in cazul defecţiunii cântarului electronic, greutatea luată in calcul pentru facturare 
va fi media ultimelor 5 cântăriri similare tipului de vehicul. 

Art. 16.4. Prezentul Contract poate fi modificat şi/sau completat, cu acordul Părţilor, numai 
prin acte adiţionale scrise. 

Art. 16.5. Prezentul Contract reprezintă intreaga inţelegere şi voinţă a Părţilor in ceea ce 
priveşte obiectul acestui Contract şi va Inlocui orice inţelegere anterioară, orice 
alte promisiuni, reprezentări, garanţii sau alte declaraţii, scrise sau verbale, făcute 
de/sau în interesul uneia dintre Părţi, de orice natură ar fi acestea, sau conţinute in 
orice document scris remis de una dintre Părţi celeilalte. •G"--
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Art. 16.6. TRANSPARENTA 
Furnizorul intelege si accepta dreptul achizitorului de a face publice clauzele prezentului 
contract si facturile aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, insa numai dupa 
anonimizarea datelor cu caracter personal care se regasesc in acestea. 

Art. 16.7. Prezentul contract a fost redactat şi semnat de părţi în 2 (două) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte, ambele având valoare de original. 

PRESTATOR, BENEFICIAR, 

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA SALUBRITATE şi DESZĂPEZIRE S3 SRI, 
DESEURILOR S.R.L. 

Administrator, 
Presedinte CA, 
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