
CONTRACT DE DELEGARE A ACTIVITĂTII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
DE SORTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI A DEŞEURILOR SIMILARE iN 

STAŢIILE DE SORTARE, PE FtAZA 
SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

NR. 446407 / 31.07.2020 

ART. 1 - PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul in Bucureşti, Calea Dudeşti 
nr. 191, Sector 3, cod fiscal 4420465, având cont  deschis 
la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar — domnul  1n calitate de 
delegatar, pe de o parte: 

şi 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediulin Calea Vitan nr. 154-158, 
parter, biroul nr. 2, Sector 3, Bucureşti, CUI RO 37804020, nr. inreg Reg. Comerţului 
J40/9896/ 21.06.2017, cont deschis la Trezoreria Sector 3, 
reprezentată de  — Preşedinte C.A, In calitate de delegat, denumit 1n continuare 
operator, pe de altă parte 

au convenit să Incheie prezentul contract de delegare a activităţii serviciului de salubrizare de 
sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 1n staţiile de sortare, cu respectarea 
următoarelor clauze 
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ART. 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii specifice serviciului 

salubrizare de sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 1n staţiile de sortare pe 
raza sectorului 3 al Municipiul Bucureşti, în conformitate cu obiectivele delegatarului. 

ART. 3 — OBIECTIVELE CONTRACTULUI 

Obiectivele delegatarului sunt: 

a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 
c) responsabilitatea faţ.ă de cetăţeni; 
d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
f) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
g) transparenţa, consultarea şi antrenareain decizii a cetăţenilor; 
h) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 
i) securitatea serviciului; 
j) dezvoltarea durabilă. 



ART. 4 — DURATA CONTRACTULUI 

(1) Contractul de delegare a activitatii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 
In staţiile de sortare, specifică serviciului public de salubrizare, se incheie Intre delegat şi 
delegatar pe o durată de 5 ani, Incepând cu data de 01.08.2020, cu posibilitatea de prelungire. 

(2) Contractul de delegare poate fi prelungit, 1n condiţiile legii, prin act adiţional aprobat de 
Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti. 

ART. 5 - INCETAREA CONTRACTULUI 

(1) Prezentul contract Incetează 1n următoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, in scris, 
prelungirea acestuia in condiţiile legii; 

b) prin acordul părţilor; 
c) 1n cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de 

către delegatar, fără plata unei despăgubiri; 
d) 1n cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi, prin reziliere; 
e) 1n cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului. 
f) in cazul 1n care operatorul din motive obiective nu Işi mai poate duce la indeplinire 

obligaţiile prevăzute In prezentul contract, Caietul de Sarcini si/ sau Regulament 

ART. 6 - OPERATORUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI: 

a) să Incaseze contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate/contractate, corespunzător 
tarifelor aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale, determinate 1n conformitate 
cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 

c) ajustarea tarifidui In raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; 

d) modificarea tarifului 1n situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; 

e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti 

f) aplicarea penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, 1n cazul neachitării facturilor la termen; 

g) să solicite recuperarea debitelor 1n instanţ.ă; 
h) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un 

preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de 
la primirea facturii; 

ART. 7 - OPERATORUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAŢII: 
a) să presteze activitatea serviciului de salubrizare cu respectarea principiilor 

universalităţii, accesibilităţii, continuităţii, adaptabilităţii şi egalităţii de tratament Intre 
utilizatori. 



b) 5 furnizeze. atat autorităţilm administraţiei publice lueale, cat şi A.N.R.S.C., t(iate 
informaţiile de interes public solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare, in 
vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de salubrizare, în 
conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului 
de delegare a gestiunii serviciului şi ale acordului şi autorizaţiei de mediu. 

c) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de 
normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, şi să asigure totodată respectarea 
cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia mediului. 

d) să obţină şi să menţină în perioada de valabile unnătoarele documente emise de 
autorităţile competente: 

a. licenţa pentru prestarea serviciului de salubrizare, potrivit legii de la ANRSC 1n 
termenul stabilit de legislaţia în vigoare; 

b. autorizaţia de mediu eliberată de autoritatea pentru protecţia mediului 
competentă; 

e) să asigure prestarea activităţii de salubrizare, confonn prevederilor contractuale şi cu 
respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a localităţii şi prevederile 
caietului de sarcini, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare 1n 
condiţii de calitate şi eficienţă; 

f) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi 
autorităţile administraţiei publice locale; 

g) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărkea de dare 1n administrare să 
Imbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

h) să inregistreze toate reclamaţiile şi sesizările referitoare la activitatea prestată şi să ia 
măsurile care se impun 1n vederea rezolvării acestora, 1n termen de maximum 30 de 
zile; 

i) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt 
acestea defmite prin lege; 

j) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale 
1n vigoare; 

k) să furnizeze comunităţii locale şi ANRSC informaţiile solicitate şi să asigure accesul la 
toate informaţiile necesare 1n vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării 
serviciilor publice de salubrizare 1n conformitate cu clauzele contractului de delegare 
şi cu prevederile legale în vigoare; 

1) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de 
protecţie a muncii; 

m) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente 
situaţia conform reglementărilor în vigoare. 

ART 8 — COlVfPETENTELE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 CU 
PRIVIRE LA ACTIVITATEA DELEGATĂ 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti are competenţe exclusive cu privire 
la activitatea delegată: 



a) stabilirea programelot de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, 
precum şi a programelor de Inflintare a unor noi sisteme de salubrizare, in condiţiile legii; 

b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, In scopul realizării acestora Intr-
o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de 
urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu; 

c) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi 

modemizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerintelor impuse de legislaţia privind 
protectia mediului In vigoare; 

d) participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, In vederea realizării 
unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului de 
salubrizare, care se realizează in conformitate cu Legea nr. 51/2006, republicată; 

e) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prestarea serviciului de 
salubrizare şi/sau pentru realizarea şi exploatarea infrastructurii aferente; 

g) contractarea sau garantarea Imprumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din 
infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, 
reabilitări şi modernizări; 

h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului 
de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de 
A.N.R.S .C.; 

i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după 
dezbaterea publică a acestora; 

j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare 
separată a deşeurilor, 1n vederea transportării acestora către instalaţiile de tratare; 

k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
reglementărilor In vigoare; 

1) stabilirea, ajustarea ori modiflcarea tarifelor propuse de operator in conformitate cu normele 
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, 
la cererea oricăreia dintre părţi; 

n) sancţionarea operatorului, in cazul 1n care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi 

calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de 
salubrizare; 

o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de 
salubrizare; 

p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, In condiţiile prevăzute la lit. k); 

q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligaţiile operatorilor 
economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de ambalaje, 
deşeurilor de echipamente electrice şi elechonice, bateriilor şi acumulatorilor uzaţi din 
deşeurile municipale, 1n condiţiile prevăzute de lege. 



ART. 9 - DELEGATARUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI: 
a) de a verifica stadiul de realizare a investitfilor, precum şi modul 1n care este satisfăcut 

interesul public prin realizarea activitătii de sortare a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare 1n statiile de sortare aferentă serviciului public de salubrizare, 
verificând respectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract; 

b) de a modifica 1n mod unilateral partea reglementată a contractului de delegare din 
motive exceptionale legate de interesul national sau local; 

c) de a coordona proiectarea şi executia lucrărilor de investitii 1n scopul realizării acestora 
1ntr-o conceptie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti; 

d) de accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, in conditii contractuale; 
e) să sesizeze autoritătilor administratiei publice locale şi celei competente orice 

deficiente constatate 1n sfera activitătii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
similare 1n statiile de sortare şi să facă propuneri vizând inlăturarea acestora, 
Imbunătătirea activitătii şi creşterea calitătii serviciului. 

f) să solicite, să primească şi să utilizeze informatii privind activitatea de sortare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 1n statiile de sortare, despre deciziile luate 
1n legătură cu acest serviciu de către A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 

g) să primească răspuns 1n maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu 
privire la nelndeplinirea unor conditii contractuale; 

h) să renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate. 

ART. 10 - DELEGATARUL ARE URMĂTOARELE OBLIGATII: 
a) să asigure tratament egal pentru toti operatorii serviciilor de salubrizare care actionează 

1n cadrul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti; 

b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informatiile de interes public, cu precădere la 
acele informatii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de 
atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului; 

c) să aducă la cunoştintă publică hotărârile şi dispozitiile având ca obiect serviciul de 
salubrizare; 

d) să selecteze şi să stabilească partenerii privati pentru proiectele de asociere sau de 
formare de societăti mixte numai in conformitate cu procedurile legale specifice 
flecărui tip de contract de delegare a gestiunii; 

e) să păstreze, 1n conditiile legii, confidentialitatea datelor şi informatiilor economico-
financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public; 

f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare 1n 
administrare; 

g) să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispozitiilor legale; 

h) să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor. 

i) să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentele de functionare a operatorului 
care desfă.şoară activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 1n 
statiile de sortare, pe baza normelor cadru prevăzute de lege; 



j) să aprobe tarifele aferente activitătii de ortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare 1n statiile de sortare; 
k) să notifice părtilor interesate informatii referitoare la lncheierea prezentului contract de 

delegare; 
1) să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investitiilor pe domeniul public şi 

privat, 1n conformitate cu reglementările legale 1n vigoare; 
m) să nu 11 tulbure pe delegat 1n exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 

delegare 
n) să nu modifice 1n mod unilateral contractul de delegare, 1n afară de cazurile prevăzute 

expres de lege; 
o) să notifice delegatului aparitia oricăror Imprejurări de natură să aducă atingere 

drepturilor sale. 

ART. 11 - INDICATORII DE PERFORMANŢĂ PRIVIND CALITATEA ŞI 

CANTITATEA SERVICIILOR ŞI MODUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A 
iNDEPLINIRII ACESTORA 

(1) Indicatorii de perfonnantă, cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzuti 1n hotătirea de 
dare 1n administrare. 

(2) Indicatorii de performantă stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operator 1n asigurarea 
activitătii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 1n statiile de sortare. 

(3) Indicatorii de performantă asigură conditiile pe care trebuie să le Indeplinească serviciile 
prestate de către delegat, având 1n vedere: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
b) adaptarea permanentă la cerintele beneficiarilor; 
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare: 
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării. 

ART. 12 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
(1) Pentru neexecutarea 1n tot sau 1n parte a obligatiilor contractuale prevăzute 1n prezentul 
contract, părtile răspund conform prevederilor Codului Civil şi ale celorlalte acte normative 1n 
vigoare. 

(2) Părtile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau partială a 
contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii. 

ART. 13 - FORŢA MAJORĂ 
(1) Niciuna dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
1n mod necorespunzător, total ori partial, a oricărei obligatii care 1i revine 1n baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost 
cauzată de forta majoră. 
(2) Partea care invocă forta majoră este obligat,ă, să notifice 1n termen de 5 zile celeilalte părti 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile 1n vederea limitării consecintelor acestuia. 



(3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu incetează. părtile au 
dreptul să notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să 
pretindă daune-interese. 

ART. 14 - LITIGII 
(1) Părtile convin ca toate neIntelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori Incetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 
amiabilă de reprezentantii lor. 

(2) in cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se pot 
aciresa instantelor judecătoreşti române competente. 

ART. 15 — RESPONSABILITĂTI PRTVIND PROTECŢIA MEDIULUI 

Delegatul Işi asumă toate responsabilitătile referitoare la respectarea obligaţiilor legate de 
protectia mediului, impuse de legislatia in domeniu şi de autoritătile de mediu competente. 

ART. 16 - DISPOZITII FINALE 
(1) Prezentul contract se poate modifica cu acordul părtilor, prin acte aditionale. 
(2) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract, cu 

notificarea prealabilă a delegatului, din motive exceptionale legate de interesul public 
local, după caz. 

Prezentul contract a fost incheiat azi,  , in 2 (dousă) exemplare originale, câte 
unul pentru fieca 

DELEGAT 
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DELEGAT, 
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PREŞEDINTE CA, 
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DIRECTOR EXECUTIV, 
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DIRECTOR EXECUTIV, 
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