
CONT 

Art. 1. PARTILE CONTRACT 

1.1 Societatea SD3 SALUBRIT 

1\1r. I 54-158, Sector 3, Bucureşn 

J40/9896/2017, cod unic de ii 

legal de Presedinte CA 

şi 

1.2 S.C. CASSANO METAL S. 
j deţul Călăraşi, inmatriculată la 
26577992,  cassanometalsrl ma

, ÎN calitate de BENEFI 

Avand in vedere: 
SC. 5D3 SALUBRITATE 51 
340/14.08.2020 pentru colee 

sortate şi cornert cu 
SC CASSANO METAL S.R.L 
in data de 28.01.2020, si A 
deşeurilor nepericuloase, tra 
materialelor reciclabile sortate 

au convenit ineheierea prezentult 
cond iţii i ermeni 

Art. 2. OB1ECTUL CONTRAC 
2.1 Obiectul Contractului constă 

- sortarea categoriilor de deşeu 
prevederilor H.G. nr. 856/2002, e 
incheiate cu operatorii de salubriz 

- tratsferul deşeuriloc nepericulo 
Benet1ciarului, situată în Mun. 01 

2.2 Părţile stabilesc prin Anexa nr. 
de Prestator in vederea sortării 
Autorizaţia de mediu deţinută de 

,[..C)31ASD R 

z3FASNpAELUBRITAT 

>Ri4I7 LUNAi 

CT DE PRESTĂRI SERVICII 
'r. 0261 din 17.11.2020 

NTE: 

ANU 

TE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, cu sediul in Calea Vitan 

mmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
egistrare:37804020, atribut fiscal RO, cont bancar : 

eschis la BCR, Sucursala/Agentia Vitan. reprezentata 

 in calitate de PRESTATOR, 

Z.L. cu sediul in mun. Olteniţa, Şoseaua Călăraşi, nr. 81, 

egistrul Comerţului Călăraşi sub nr. J51/80/2010, cu CIF 
1.com, reprezentată prin Administrator 

'IAR, 

ESZAPEZIRE S3 SRL deţine Autorizatia de Mediu NR. 
area deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor 
ridicata al deşeurilor i resturilor; 
deţine Autorizatia de Mediu nr.75 din 16.07.2019, revizuita 
torizatia de Mediu nr.122/23.09.2019 pentru colectarea 
rea i eliminarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea 
comerţ cu ridicata al deşeurilor i resturilor; 

contract de prestari servicii cu respectarea următoarelor 

'ULUI 
prestarea următoarelor servicii: 

nepericuloase menţionate in prezentul contract, conform 
ectate de Beneficiar in baza contractelor de prestări servicii 
re de pe raza Mun. Bucureşti i jud. Ilfov; 

si 
se menţionate in prezentul contract la punctul de sortare al 
niţa, Şos. Călăraşi Km 4. 

/ la prezentul contract tipurile de deşeuri care pot fi preluate 
transferului de Prestator i care sunt reglementate prin 

restator. 



2.3. Activitătile de preluare i s 
contractati de Beneficiar vor fi r 
Bucureşti, sector 3, str. Drumul L 

2.4 Beneficiarul va asigura trans 
proprii, de la punctul de transfer al 
Călărasi, k:m.4, jud. Călăraşi, unde 

2.6 Receptionarea şi transferul de 
baza tbrmularului de incăreare/de 
Anexa nr. 3 din HG nr. 1061/2008 

rt. 3. DURATA 
3.1 Contractul se incheie pe o dura 
părti. Contractul poate fi prelungi 
părti sau automat cu perioade succ 
incetarea acestuia. 

Ari. 4 PRETUL SI MODALITA 
Heneficiarul va plăti Prestato 

useurhor care fac obiectul prezen 

4.2 Beneficiarul va plăti Prestator 
fac obiectul prezentului contract t, 

4.3 Prestatorul va emite bilunar fac 
sortate S transferate in ct 

tlecătel luni pentru serviciile prest 
ale lunii pentru serviciile prestate 

4.4. Contravaloarea Serviciilor p 
preivate de Prestator pentru sortare 
către statia de tratare a Beneficiar 
pret.ul unitar corespunzător servici 

Cantarirea deseurilor se va face p 
de transfer al Prestatorului pentru 
Bonul de cântar se ernite in 3 exe 
unul se inmânează reprezentantul 

Bomil de cantar va contine urmatr„ 

rtare a deşeurilor colectate de operatorii de salubrizare 
alizate la punctul de lucru al Prestatorului situat in Mun. 
nca Vişagului nr. 42-60. 

)rtul deşeurilor destinate transferului, cu mijloacele auto 
Prestatorului la staţia de tratare din Mun. Olteniţa, Soseaua 
se afiă instalaţiile de procesare si tratare ale Beneficiarului. 

eurilor, indiferent de tipul acestora, se vor face numai pe 
cărcare deşeuri nepericuloase având modelul prevăzut în 
completata corespunzător de Beneficiar. 

ă de 12 luni i intră in vigoare la data semnării sale de către 
de comun acord, printr-un act adiţional semnat de ambele 
sive de 12 luni in cazul in care nici una din parti nu solicita 

I DE PLATĂ 
ului pentru prestarea activităţilor de preluare i sortare a 
ului contract tariful stabilit prin Anexa nr. 2 la contract. 

lui pentru prestarea activităţii de transfer a deşeurilor care 
iful stabilit prin Anexa nr. 2 la contract. 

ura aferentă Serviciilor prestate pentru cantităţile de deşeuri 
sul unei luni calendaristice, respectiv pe data de 16 - 18 ale 
te intre data de 1 şi 15 ale lunii in curs i pe data de 01-03 
ltre data de 16 şi 31 ale lunii anterioare. 

estate lunar rezulta din insumarea cantităţilor de deşeuri 
si. respectiv din insumarea cantităţilor de deşeuri transferate 
1, confirmate de Beneficiar in luna precedenta, inmulţită cu 
lor prestate, agreat conform art. 4.1 şi art. 4.2 din prezentul 

cântarele electronice existente la staţia de sortare/punctul 

fiecare transport de deseuri si se va emite bon de cantar. 

plare, semnate de reprezentanţii celor două părţi, din care 
Beneficiarului. 

rele date de identificare: 

Numar inmatriculare auto 
• Numele si prenumele sofe lui 

• Tip/cod deseu 
• Data si ora cantaririi respe tiv a intarii auto in puntul de lucru al Prestatorului 

• Provenienta deseului 
• Greutate fleta 



4.5. Valorificarea materialelor rec clabile rezultate in urma procesului de sortare a deseurilor 
cade in sarcina Prestatorului. acea ta fiind singurul indreptatit sa beneficieze de veniturile din 
vanzarea materialelor reciclabile. 

Prestatorul va trimite bilunar Be ieficiarului, in vedere confirmării, situatia cantitatilor de 
cleseurt municipale preluate de Pr 
cântar şi avizelor. 

Beneficia.rui are la dispoziţie 2 zil 
recepţionate de Prestator. in cazu 
obiectittni, se considera ca fiind a 
(orcspunzătoare. 

4.5 Factuble emise de catre Pres 
calculat la cantitatea de deşeuri so 
de cantartreicentralizator lunar ) 
cantitătilor de deşeuri sortate i tr 
prin poşta în două zile de la emite 

4.6 Plata facturii se va face prin o 
15 (cinsprezece) zile calendaristic 

4.7 Oriee modificare sau actualiz 
protelarea intereselor comerciale 

la data semnării con 
de int-area in viware a acesteia 

Pretatorul poate actualiza, p 
preturtior de consum pe principale 
publicat de institutul National de 

Valoară majorarii va fi comunica 
aplicare. Dacă în termenul de 5 - 
notificată. acesta are dreptul de a 
suplimentar. caz in care acesta va 
unilaterale. 

Art. 5. OBLIGAŢIILE PREST 
5.1 Să recepţioneze de la oper 
nepericuloase colectate de aceşt 

Benc ieiartt1 şi să presteze servicii 
i . prczeltul Contract şi cu respect 
si completarile ulterioare. 

5.2 Să asigure accesul, în incin 
operatorilor de salubrizare contr. 

(r) sortărti. şi. respectiv, a mijloacel 
deşeurilor destinate transportutui 

15 
C.5 

tator, pe tipuri de deseuri, intocmită conform bonurilor de 

lucrătoare pentru a contesta situaţia cantităţilor de deşeuri 
in care Beneficiarul nu raspunde in termenul precizat cu 
ceptata cantitatea, urmând ca Prestatorul sa emită factura 

ator vor contine explicit si detaliat preţul total si unitar, 
ate şi transferate, conform documentelor justificative (note 

Facturile, insoţite de anexa cu situaţia centralizată a 
sferate, vor fi trimise Beneficiarului pe cale electronică 

1n de plată, in contul bancar al Prestatorului, in termen de 
de la data primirii facturii. 

re a preţului unitar sau a termenului de plata, impuse de 
egitime ale Prestatorului sau datorate unor circumstanţe 

ractului, va fi notificata Beneficiarului cu 5 de zile inainte 
e va opera prin act aditional semnat de ambele părţi. 

ntr-o decizie unilaterală, preţul conform evolutiei indicilor 
e marfuri si servicii (apa, canal, salubritate etc.) IPC 10 2D, 
tatistica. 

ă Beneficiarulu cu notificarea prealabilă cu 5 zile inainte de 
ile precizat, Beneficiarul nu este de acord cu majorararea 
enunţa unilateral contractul, fara perceperea niciunui cost 

inceta in termen de 10 zile de la data notificarii denuntarii 

TORULUI 
• torii de salubrizare contractaţi de Beneficiar deşeurile 

a in baza contractelor de prestări servicii incheiate cu 
e de sortare şi transfer a deşeurilor in condiţiile mentionate 
ea normelor prevăzute de H.G.nr. 856/2002 cu modificarile 

punctului său de lucru, al mijloacelor de transport ale 
taţi de Beneficiar in vederea preluării deşeurile destinate 
r auto ale Beneficiarului in vederea predării şi incărcării 

staţia de tratare a Beneficiarului. 



5.3 Sa respecte prevederile reglem ntarilor emise de autoritatile de reglementare si sa obtina si 
sa reinnoiasca toate permise, aut izatiile si avizele necesare in vederea prestarii serviciilor 
desfitsurate conform contractului. 

5.4 Sa-i transmita Beneficiarului, 
de deseuri nepericuloase preluate 

avizelor. 

5.5 Prestatorul va pune la dispozt 
anterioare raportul statiei de so 
cescwilor. 

5.6 in cazul in care Prestatorul c 
staţia de tratare, ca deseurile pr 
categoriei de deseuri contractate 
deseurilor. 

vederea confirmarii, bilunar, pe e-mail, situatia cantitatilor 
e Prestator, pe tipuri de deseuri, conform bonului de cantar 

a Beneficiarului in maxim 30 de zile de la incheierea lunii 
tre pe fiecare tip de material rezultat in urma procesarii 

stată, la descărcarea deşeurilor la staţia de transfer sau la 
venite de la Beneficiar sunt neconforme (nu corespund 
va sista activitatea de descarcare si va refuza preluarea 

5.7 Prestatorul va informa de inda reprezentantul Beneficiarului, care va fi obligat să le preia, 
pe cheltuiala acestuia. in cazul în e in maxim 2 zile lucrătoare, deşeurile neconforme nu sunt 
preluate de Beneficiar, Prestatorul le va returna pe cheltuiala Beneficiarului. 

5.8 Prestatorul va refuza să p mească deseurile care nu sunt prevăzute in actele de 
reglementare deţinute de ambele rţi sau nu respectă cerintele stabilite de legislatia in vigoare 

neinsoţite de documente compl tate conform legii. 

Art. 6. 4 )BLIC; AŢIILE BENEF CIARULUI 
6.1 Să realizeze transportul, de 1 punctul de sortare şi transfer al Prestatorului, până la staţia 

de tratare din Mun. Olteniţa, cu ijloace auto proprii autorizate, a deşeurilor ce fac obiectul 
prezent ului contraet. 

6.2 Să asigure predarea către Pr tator, pentru sortare şi transfer, doar a tipurilor de deşeuri 

care fac obiectul prezentului cont act şi insoţite de formularele de incărcare/descărcare corect 
comph.state, semnate şi ştampila e, conform modelui prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 
1061 2008. 
Prestatorul are dreptul sa refuze primirea si preluarea categoriile deşeuri care nu au natura 
convenită prin prezentul contract. 

6.3 Să respecte regulile de prote ta muncii, procedurile şi programul privind accesul auto in 
incinta a punctului de lucru al Pr tatorului. 

6.4 Sa confirme in termen de 2 zil lucratoare situatiile bilunare transmise de Prestator pe email 
privind eantitatile de deseuri care fac obiectul activităţilor desfăşurate de Prestator. 

6.5 Facturile emise în temeiul siti 
considerate ca acceptate la plată, 

reprezentantului legal şi a ştampi 

aţiilor privind cantităţile de deşeuri preluate de Prestator sunt 
• ră a fi necesară aplicarea pe respectivele facturi a semnăturii 

ei Beneficiarului. 



6.6 Sa achite Prestatorului contrav loarea serviciilor prestate in termen de 15 zile de la primirea 
facturii aferente serviciilor prestat 

6.7. Neachitarea facturii la scad 
Beneficiarului de a achita penalt 
pentru fiecare zi ealendaristica p 
penalitătilor poate depăşi valoare 

6.8. Neachitarea facturii la scade 
printr- o notificare prealabilă cu 
achitarea intregii sume datorate. 

(.9 Sc obliga sa informeze Presta 
de ident1ficare ale sale, cum ar fi 
precum si in legatura cu o eventu 

Art. 7 INCETAREA CONTRA 
7.1 (ontractul poate inceta in 

prin acordul scris al partilor; 
prin denuntare unilaterala de 
la i a tuturor debitelor datora 

c) prin denuntare unilaterala de 
d) prin reziliere unilaterală din p 

nu isi executa sau î i execută 
contract. 
daca una dintre Parti intra in zolvare, lichidare sau faliment. 
prin ajungerea la finalul dura ei contractului, daca partile nu au prelungit durata acestuia 
prin act aditional. 

a) 
b 

e) 
i) 

ta stabilită conform prezentului contract atrage obligatia 
ti de intarziere de 0,1 % din valoarea facturii neachitata 
nă la data plăţii integrale a facturii, iar valoarea totală a 
debitului principal. 

ţă dă Prestatorului dreptul de a sista prestarea serviciilor, 
zile luerătoare inainte de a o opera suspendarea, până la 

rul in termen de 10 zile asupra oricarei schimbari a datelor 
ar fara a se limita la, denumire, adresa sediu, cont bancar, 
a stare de insolventa sau iminenta insolventa. 

7.2 Măsura rezilierii Contract 
Beneficiarului şi se poate pune 
comunicarii către Beneficiar. 

7.3 ineetarea Contractului nu e 
urmare i neexecutării, executări 

repara prejudiciile produse prin p 

Art. 8 RASPUNDEREA CON 
8.1 Nerespectarea totala ori parţ 

neexecutarea, executarea defectu 
din parti, atrage raspunderea part 

Reparea prejudiciului va c 
intelegand ca raspunderea este to 

Art. 9 FORTA MAJORA 
9.1 Niciuna din partile contracta 
in mod necorespunzator, total or 
Contract, daca neexecutarea sau 
cauzata de forta majora. 

TULUI 
toarele cazuri: 

ătre Beneficiar, cu un preaviz de 30 de zile, dupa achitarea 
catre Prestator; 

tre Prestator, cu un preaviz de 30 de zile; 
ea unei din parti atunci cand, fără justificare, una din parti 

ecorespunzător obligaţifle esenţiale prevăzute de prezentul 

ui se poate lua numai în urma unui preaviz adresat 
aplicare după o perioada de preaviz de 30 zile de la data 

onerează partea vinovată de producerea prejudiciilor, ca 
defectuoase sau executării cu intărziere, de obligaţia de a 
ata de daune-interese. 

CTUALA 
la a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, respectiv 
asa sau cu intarziere a obligatiilor stabilite in sarcina uneia 

i aflate in culpa, potrivit legii. 

prinde atat prejudiciul material, cat si cel moral, partile 
ala si integrala 

te nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului 
executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost 



9.2 Partea care invoca forta major 
de la producerea evenimentului 
autoritate competentă. 

9.3 indeplinirea contractului este 
forţa majoră. 

9.4 Daca in termen de 90 de zile 
acestuia nu inceteaza, oricare di 
prezentului Contract, fara ca vreu 

Art.10 LITIGH 
10.1 Partile convin ca toate neintel 
din interpretarea, executarea ori 
reprezentantii lor. 

10.2 in cazul in care nu este posib 
instantelor judecatoresti competen 

Art. 11. NOTIFICARI 
1 1.1 Orice notificare sau comurn 
forma scrisa si va fi transmisa cu 
sau prin fax la adresa mentionata 
o copie a acesteia si prin coresp 
fi2care Parte. 

I 1.2 Orice notificare transmisa p 
confirmarea scrisa de primire. 

I 1.3 Notificarile verbale nu se ia 
prin vreuna din modalitatile menti 

este obligata sa o notifice celeilalte parti in termen de 5 zile 
să prezinte celeilalte părţi acte doveditoare emise de o 

uspendată pe perioada în care acţionează evenimentul de 

de la producerea evenimentului de forţă majoră, acţiunea 
părţi are dreptul sa notifice incetarea de plin drept a 
din parti sa pretinda daune interese. 

gerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate 
incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de 

a rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se pot adresa 
e de la sediul Prestatorului. 

are intre parti va fi intocmita in limba romana, va avea 
confirmare scrisa de primire, prin scrisoare recomandata 

preambulul Contractului. In acelasi timp, va fi transmisa 
ndenta electronica (e-mail) catre persoana desemnata de 

sonal va fi considerata primita la momentul mentionat in 

in considerare de catre parti daca nu au fost confirmate 
nate in alineatele anterioare. 

Art. 12. MODIFICAREA CO RACTULUI 
12. 1 Prezentul Contract se po e modifica prin negociere, la initiativa oricarei Parti 
contractante, sub rezerva notific rii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de 
modificare cu 10 zile inaintea da ei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face 
printr-un act aditional semnat de ibele parti si constituie anexa la prezentul Contract. 

Art. 3 CESIONAREA CONT • CTULUI 

13.1 Prezentul contract nu se va .esiona precum nici vreun drept sau obligatie al acestuia 
eccat cu acordul scris in prealabil al ambelor parti. 

Art. 14. CLAUZE PRIVI 
PERSONAL 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 



14.1 Părţile inţeleg să respecte no 
privind protecţia datelor cu caract 
679/2016 al Parlamentului Europ 
autoritatea de supraveghere din R 

14.2 Părţile pot utiliza datele cu c 
angajaţilorlreprezentanţi lor/colabc 
contractului in lirnita realizării sc 
legală a prelucrării datelor respect 
Orice prelucrare suplimentară sau 
dateldu, incheiat intre Părţi. De a 
prin contract este limitata la p-
contractului. 

14.3 Datele cu caracter personal sc 
unor terţe părţi neautorizate sau p. 
Părţfle vor lua toate măsurile tehni 
c ,b). i le asumate prin această clr 
cle prelucrare a datelor i a nu pen 
prelucrarea datelor cu care sunt pr 

Prezentul contract a fos 
prtii fiecare parte. 

PRESTATOR, 

CASSANO METAL S.R.L 
prin Adm Mistrator 

nele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale in vigoare 
✓ personal, incluzand prevederile Regulamentului (UE) nr. 
an i legislatia de punere in aplicare i deciziile pe care 
mania (ANSPDCP) le poate emite în legatura cu acestea. 

racter personal (date de identificare, date de contract) ale 
atorilor părţilor implicaţi in semnarea şi executarea 
ului contractului pe care îl au incheiat, acesta fiind baza 
e. 

n alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a 
mena perioada de stocare a datelor personale prelucrate 
rioada corespondentă realizării obiectului principal al 

imbate intre Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate 
se la dispoziţie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, 
e i in special organizatorice necesare, in ceea ce priveşte 

ză, pentru a preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor 
ite persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de 
lucrate sau utilizate datele cu caracter personal. 

incheiat astăzi, 17/11/2020, in 2 exemplare, câte unul 

BENEFICIAR, 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZAPEZIRE S3 SRL, 
prin Preşedinte CA 



ANEXA NR.1 
I.A 4C ON1RACTUL D PRESTARI SERVICII NR. 0261/17.11.2020 

Lista tipurilor de deseuri ca 
transferului conforn 

1) 20 03 01 — deseuri munici 
2) 20 01 01 hartie si carton; 
3) 20 01 40 metale; 
4) 20 01 39 — materiale plasti 
5,) 20 03 07 — deseuri volumi 
6) 17 09 04 amestecuri d 

specificate la 17 09 01, 17 
7) 15 01 01 ambalaje de ha 
8) 15 01 02 — ambalaje de ma 
9) 15 01 04 — ambalaje metali 
10) 15 01 06 — ambalaje amest 
11)150107—ambalajcdesti

PRESTATOR, 

S.C. CASS4NO METAL 
rrin Administrator 

)!) 

• . 

e pot fi preluate de Prestator in vederea sortării şi 
obiectului contractului de prestari servicii 

1 amestecate; 

e; 
ase; 
deseuri de la constructii 

9 02 si 17 09 03; 
ie si carton; 
eriale plastice; 
e; 
cate; 
a. 

si demolari, altele decat cele 

BENEFICIAR, 

5D3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, 
prin Preşedinte CA 



ANEXA NR.2 
LA ( ONTRACTUL i E PRESTARI SERVICII NR. 0261/17.11.2020 

LISTA PRETURILOR 
PENTRU ERVICHLE PRESTATORULUI 

I) TARIF SORTARE 
2) TARIF TRANSFER• 

PRESTATOR, 

S.C. CASSANO METAL S.R.L 
prin Adnunistrator 

lei/tona; 
lei/tona. 

BENEFICIAR, 

SD3 SALUBRITATE 51 DESZAPEZIRE S3 SRL, 
prin Preşedinte CA 


