
5D3 SALUBRITATE SI 
DESZAPE;1413SA2 9 , 

R NRC 

ZU UNA/12ANU2r:Px3 

CONTRACT DF,,PRESTĂRI SFRVICII 
din 

Art. I. PARTILE CONTRACTANTE: 

1.1 Societatea SD3 SALUBRITATE şI DESZAPEZIRE S3 SRL, cu sediul in Calea Vitan 

Nr. 154-158, Sector 3, Bucureşti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

.140/9896/2017, cod unic de :nregistrare:37804020, atribut fiscal RO, cont bancar : 
deschis la BCR, Sucursala/Agentia Vitan, reprezentata 

legal de Presedinte CA . îri eailtate de PRESTATOR, 

şi 
1.2 S.C. ECOSAL SERV DOBROESTI SRL cu sediul în COM. DOBROESTI., 

str.CUZA-VODA., nr.23, judeţul ILFOV.. Inmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 

R027472293, cu CIF J23/2627/2010 .e-mailecosalserv gmail.com, reprezentată prin 

Director General in calitate de BENEFICIAR, 

Avand in vedere: 
SC SD3 SALUBR1TATE 51 DESZAPEZ1RE S3 SRL deţine Autorizatia de Mediu NR. 
340/14.08.2020 pentru colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor 
reciclabile sortate şi comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 
SC.ECOSAL SERV DOBROESTI SRL.. deţine Autori -Latia de Mediu nr.25/25.02.2012, 
pentru colectarea deşeurilor nepericuloase. 

au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii cu respectarea următoarelor 
condiţii şi termeni: 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 Obiectul Contractului constă în prestarea următoarelor servicfi: 
- sortarea categoriilor de deşeuri nepericuloase menţionate în prezentul contract, conform 
prevederilor H.G. nr. 856/2002, colectate de Beneficiar în baza CONTRACTULUI DE 
DELEGARE NR, 348/15.06.2017 

şi transferul deşeurilor municipale amestec cod 20.03.01 la punctul de sortare al Prestatorului 
din strada Drumul Lunca Visagului nr.42-60, sector 3, Bucuresti. 

2.2 Componenta deseurilor care pot fi sortate de Prestator şi, după caz, transferate la staţia de 
tratare a Beneficiarului sunt: 

• Categoria 20: 20.03.01 — deşeuri municipale amestecate 
• Categoria 20: 20 01 01 — hârtie şi carton 
• Categoria 20: 20 01 40 — metal 
• Categoria 20: 20 01 39 — materiale plastice. 
• Categoria 20: 20 03 07- deseuri voluminoase 
• Categoria 15 — deseuri de ambalaje 



2.3 Părţile stabilesc prin Anexa nr. 1 la prezentui corm-act tariful şi tipurile de deşeuri care vor 
fi preluate de Prestator in vederea sortării reglementate prin Autorizaţia de mediu deţinută. 

2.4. Activităţile de preluare şi sortare a deşeurilor colectate de operatorul de salubrizare vor fi 
realizate la punctul de lucm al Prestatotului situat 1n Mun. Bucureşti, sector 3, str. Drumul 
Lunca Vişagului nr. 42-60. 

2.5. Recepţionarea deşeurilor, indiferent de tipul acestora, se vor face numai pe baza 
formularului de incărcare/descărcare deşeuri nepericuloase având modelul prevăzut in Anexa 
nr. 3 din HG nr. 1061/2008, completata corespunzător de Beneficiar. 

Art. 3. DURATA 
3.1 Contractul se incheie pe o durată de 12 luni şi intră 1n vigoare la data semnării sale de către 
părţi. Contractul poate fi prelungit de comun acord, printr-un act adiţional semnat de ambele 
părţi sau automat cu perioade succesive de 12 luni in cazul in care nici una din parti nu solicita 
incetarea acestuia. 

Art. 4 PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
4.1 Beneficiarul va plăti Prestatorului pentru prestarea activităţilor de preluare şi sortare a 
deşeurilor care fac obiectu1 prezentului contract tariful stabilit prin Anexa nr. 1 la contract. 

4.2 Beneficiarul va plăti Prestatorului pentru prestarea activităţii de transfer a deşeurilor care 
fac obiectul prezentului contract tariful stabilit prin Anexa nr. 1 la contract. 

4.3 Prestatorul va emite bilunar factura aferentă Servicii1or prestate pentru cantităţile de deşeuri 
preluate, sortate şi transferate in cursul unei luni calendaristice, respectiv pe data de 16 - 18 ale 
fiecărei luni pentru serviciile prestate intre data de 1 şi 15 ale lunii in curs şi pe data de 01-03 
ale lunii pentru serviciile prestate intre data de 16 şi 31 ale lunii anterioare. 

4.4. Contravaloarea Serviciilor prestate lunar rezulta din Insumarea cantităţilor de deşeuri 
preluate de Prestator pentru sortare şi, respectiv din Insumarea cantităţilor de deşeuri transferate 
către staţia de tratare a B6eficiarul, confirmate de Beneficiar 1n luna precedenta, Mmulţită cu 
preţul unitar corespunzător serviciilor prestate, agreat conforrn art. 4.1 şi art. 4.2 din prezentul 
contract. 
Cântarirea deseurilor se va face pe cântarele electronice existente la staţia de sortare/punctul 
de transfer al Prestatorului pentru fiecare transport de deseuri si se va emite bon de cantar. 
Bonul de cântar se emite 1n 2 exemplare, semnate de reprezentanţii celor două părţi, din care 
unul se inmânează reprezentantului Beneficiarului. 

Bonul de cantar va contine urmatoarele date de identificare: 

• Numar inmatriculare auto 
• Numele si prenumele soferului 
• Tip/cod deseu 
• Data si ora cantaririi respectiv a intarii auto in puntul de lucru al Prestatorului 

C\1 • Provenienta deseului 
0.0 

8  Greutate neta a_ 



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

Prestatorul va trimite. bilkgiar "Ben4ţiartdui,'Irt Ye4ere .gOnfIrmării, .aituatia cantitatilor de 
deseuvi;rgţ!Riei aleyreluate de Prestatbr pe tipuri dc Llţscuri, Ifitoemitk 441x1.:1,~1o,r de 

• 

. . • 

Oenefiel l'are Ia drspoziţie 1 'f'&41§1 „ conesLa 4 i, aţia attităţi1ot'dg'deseur 
recepţionate de Prestaţors.,Ift cazulln.care Beneficiarul nu raspunde in ferrnentfl 'pretizat cu 
obiectiuni, se considera ca flind accepiata cantitatea, urmănd ca Prestatorul sa emită factura 
corespunzătoare. 

4.5 Facturile emise de catre Fresţaţor vor.,ţontine explkit si detaliaţpreţul total si unitar, 
.calculatia eanti,tatea de deşeuri sortate `şi i'ţ'ansferate'. conforrn documentelor justificative<ngie , .. 
de eantartre./cencralizator lunar ). Facturile. ''' insoţite' de anex:a cu situatLa Ce—ntralizatii' ,-a 
cantităţilOr de 4,e'seti,r1,•sorta,te.si , transfe,rate, yor, fi trim ise Beneficiarutui - pe 
ptin Poştkilndpu k del'Luernit , — 

Pre, < ' • ' 

4.6 Plata facturii se va face prin ordin de plată. 1n contul bancar al Prestatorului, 1n termen de 
15 (cinsprezece) zile calendaristice de la data primirii facturii. 

4.7 Orice modificare sau actualizare ft preţului upitar sau a termenului de plata, impuse de 
protejgrea intereşelot comerciale 1e itimc âl "PreStatorulu.! sau datorate t4ppr. circurnstanţe 
imprevizibile)a2dataSemnării contractulpi. va;fi-,not cata Bcr)eficlarului 
de intrarea in vlgogrea acestela si se,Va:gpera -prIkaetaditiOnal semni l de ambele 

4.8. Prestatorul poate actim.11‘24:, printr-o deeizie u11114terală, preţul -conforin 
preturilor de consum pe principalele marfuri si servicii (apa, canal, salubritate etc.) IPC 10 D. 
publicat de Institutul National de Statistica. 

Valoarea majorarii va fi comunicată Benefieiarjlui cu, notificarea prealabilă cu 5 zile Inainte 
de aplieare. Daeăln termennl de 5, zile precizat.;BeneficiaruIRWeşte,:de,acord cil,macTararea 
TYOOpat.ă,.aceStă re dreptul de a enunta ti9i1 jt... i r ti i iul fara prcepeea i4,t4tri$ ?e'oat• 

• suplkneă care acesta va,ln,geta in termert de 1, 0 zile de I. 

011~1e... 
». 

Art. 5. OBLIGAŢIILE PRESTATORIJLUI 
5.1 Să receptioneze de la operatorul de salubrizare deşeurile nepericuloase colectate de acesta 
si să presteze servicii)ede sortare a deşeurilor 1n condiţiile mentionate in prezentul Contract si 
cu respectarea notTnelor pvăue de ri-J.Qttr. 856/2002 cu nodtticariI si completarile 
ulterioare. •

• 

52 Să, 
operali5 1!._a 

rt ale 



desfasurate conforrwegntraOgiuL' 

5.3 Sa respecte prevederile reglemen' tarţ.lbr emise de autoritatile de reglementare si sa obtina si 
sa reinnoiasca toate permise, autorizatiik aţ avizele necesare in vederea prestarii serviciilor - 

5.4 Sa,r r ţi rtttfa erieficiaru1tr ,"rni'4ederea h.mar pe e maii situatia antitailor
de desitu,r,i ,neperiuIose preluate d. Prestat4f. pe tiptr deseuit. co.ttf,otin bunuilki 

5.5 Prestatorul vă pune a dşpozta eieficjaru1ii rn rnax1rn 30 de zile de- ineh ren lunii 
anterioare raportuţ 'statţei: de-suitare ,Pe 'fiecare tţp, de rnaterial eezultat in urma procesarii 
deseurilor. , 

5.6 in cazul în ar Ca deşe 1ţcr a staţia de tratare, ca 
'deseurideseurile .pruvenţ,teAp»,Beneficiar s'unt tieconforrne nu coresptind categg 

4',)!Ittra0,2tite yitatea ,de deSearcare,si a refuza preivarea deseurilor. , - 
, « ' 

: I 7* , . 4 ţ . 4 , + . , * w 

5.7 Prestatbrul va infOrtna; jţaîpdată reprfntintii1 i3 c) ,,.:fiui.4.11-ilui- ,:u re ‘ a '0,t461:,,Rgat să ţe P/0-44 -
pe cheltuială acestniain e' aZul in caie '111 max.im 2 zile.lucrătoare. deşeurile ne4"c.,•i/f,orn?e nu sunt 
preluate de Benefieţ,arţ•Pleatatiitui 1; ',Va.'teturna p tlielfUlaia-Beneficiarului.

5.8 Prestatorul - va reftria 'sil. 'pririkea'auk, deSeur(le eare nu 'suiit prevăzute in actele de 
reglementare deţinute de ambele Părţl sau nu respeetă eerintele stabilitede legislatia in vigoare 
şi neinsotite de documente compţetate-Cu otTn-Jeffii: '  - ' 

Art. 6.OBLI ,..41111.,E B -,NfE,P)C,PIRUL.:,LTI"Z 
6.1 Să realizeZe tranSportul la pUt't4,1,itr4le-i? , , 

;. ..» 
6.2 Să asigure predăteat4it<0; • , , . , . . ,s. .dtkaretdoar aliptirile,dede4euţi'care fae'ebieetul 
prezentului contract sl<'Insoţţte,':4"for?fittlarele ‘4e ,.'incăre4r6/desărcare corect • ,completate, 
semnate si stampiţate,:cdnfOrnr niddefţ:A kgev,ăzut !n anexa tir. 3 la 1-1.G:rir., 1061/2008. 
Prestatorul are dreptul sa refuzepritSţreir: 'Sţ preluarea.  deseuri 'eare nu au natura , 
convenită prin preZ.entUj enit.,aeti, , ‘,';•. 4. ',:„':' ,,•..',. '',: ,., r!, ,,,. '' - -',, ...., '" ' — 

. ., . . ,. .,,, . . 

` - 6.3 Să respecte tguhle de prOtecţffi.,,niuncti,-• , •. ss 

'inti g*. ,A:i)04:!,,0 i de 111Cru al l'I tatubilui,.k., i •-;,:x•},k, ,.„ .. • 4 ,‘,. • 
. 6 4 Sa cenfrr& m teţ:rnen de 2 zile Itfcrato,ar uatn1e1 ti Yetransmise 44-e-filtOs.«Iti14::. 

, _,,, 

privind cantt tiIe1t de' seuri eare fadobie'eştUI activităţildi deSfăsUrate de Prestatbr. ' 

6.5 Facturiţe erniSe ItiterneţutsittraSbr . privind.cantittliţede deseurţ,preluate de Prestator sunt , . .• , , .„ .  , , • , , .1 

considerate ca acceptate,lapţăt4; ăT 4,4 fl ne9esarkaPtiegteapgrespeetivekfacturi a semnăturii 
reprezentantului ţegaţ 4$ a lei ileneficţ~i,. :,'..•••• . 

6,6 Saăl0 Prestatorului contravaloarea crveu 

factupiţ a(e iite ivt ii1 r presta ie. ' 

6.7.`Ne;a' tki1, la sctidenţa 
Beneficaru1u 1e a ah pena1itatt7 

- ,r• 
'13 

• 
„ 

,Qatittiao:st4ge, obligatia 
% 41.0 Va143at'âa fcturii ,neachitata 

irti.rea 



pentru fiecare zi ealendăristica Pănt lkdătit plătti integrate a facturii, iar valoarea totală a 
penalităţilor nu poate depăst V:a.tbarea'debittilui Prineipal. 

6.8. Neachitarea facturti la sead,entă Pt•estatoti,tttti„dreptul 4e ă sista prestarea serviciilor, 
printr q notificareprealabilă cu 2 tle ' i.kţp &a:.‘ti-speră.ţ.StiSpendarea, pănă la 
achita re ft intregii umidaorze. 

6.9 şe obliga sa informe-ze PrestatQrul iri,̀1.4rri‘en;ik I O ze upr d r,t1 da:telbr, 
de identifteare ate'sate,.03Witi f ar farii a se htiita. la, dentirnire, aelt,esa ;$0,diU,'-ebn't baricar, 
precum si in legatnra i vnt Iastae 4e insblventa sau irninenta insolventa. 

Art. 7 INCETAREA CONTRACTULUI 
7.1 Contractul poate ineetă in unnatbarele cazuri: 
a) prin,acordut scris al partilor, 
b) ' prindentintăre unilaterala de c.'ătre Benet r ci ui pre iz dt: 30 de zile. dupa OtitWea 

' la'zi auituror debitelor datorate catre 
cj prin denuniăreunilaterala de caire Presţator. ţio p:e de 
d) prin reziliere,'10aters:aădin panea unei din paro atunci cancLrfără ju:sztiiitliC.are,kniadin part,i-

nu isi executa saurişi 'execută neeorespurizătorobligatiile esentiale prevăzute de,prezentul 
contract. 

e) daca una dintre Parti intra in dizolvare, liehidare sau faliment. 
t) prin ajungerea la duratei coritrăctutui, daca partile nu au prelungit durata acestuia 

prin aet adiriu 

72 MăStita' rezWerii Contraetului se 'poate4.1ua nUrnai tn urni!,» unut p4;Oviz adresat 
Benefielarultii ,si, se poate pune in nplietn.e dui rioad:1 i'21e -rea iz de lelă:Oafa. 
cOmUnicarii 4tre BLTi IiCj r 

- • 

7.3 incetarea Contractului -nu .eibnereăză Partea :vinovată de producerea prejudiciilor, ca 
urmare a neexecutării, executării defeetuoase sau executării cu Intărziere, de obligatia de a 
repara prejudiciite prOdUse prin Mata dedaune-interese, , , 

Art. 8 RASPUNOEREA CONTRACTIJALA 
8.1 Nereapectama totata bri parţiala n obhgaiiilor asumate prin preZentui Cqntract.,respeetiv 

, neexOnărea. executarea defectuoasa sa.U.,eţ.1 stabilite in.sarcinaM.WA, : 
din Parti; atrăg,e rasp unde re. a p rtti d tleii a2jt>ti it -

8.2 Reparea prejuitieititin iN;'a 'cuprirtde atat prejt iciut'rnaterial', cat si 'ce mQral, partile 
intelegand ca raspunderea.este'iotală,si integrala 

Art. 9 FORTA MAJORA • 

9.1 Niciuna din partile contractante mi raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
in moţeţnecbresPunzator total ori partial a oricarei obligatii g ii revinefin k,a,p,prezentului 
Contitic4-4kett .neexecutarea sau exectitarea neeorespanzatoăre > ohli tieţt `eigthş-8 g tbSt , • 

- cauzată de f'bitt¥ rnajorpf 

9.2 Partea eareitivncă,
de la Prodticereit &kent'nf!cp„n 

L.r) autoritate comPeteniă.' 

ţoiie celeil.tilte-Oartt Iti ternien de 5 zi1e 
Nlte părţf ade adveditdare enlise de o 



9.3 indeplinirea contractulni este'suspendată pe perio 
forţa majora.0 

aee'stg4a 
prezentnitti„ 

' 
.• 

actioneaz" ,evennnenţul de 

111;,term i4 en' ).90 de zile de la producerea ettiment,t44.1i .de fOrtă mAjori4 acţiunea 
iu tertza r, oicare din părli zue dreptul (11.k1)1 a r., 

vrcuna din part1,5a_pretMda 4auneş.f,n 

Art.10 LITIGI1'' 
10.1 Partile convin 
din interpretarea?
repreZentantW1 

, . 
.;c1:izE.11 in care nu este posibilb. reZ4:,iţyst:44-,Ii4gij!9ipp . e.ffl-OitkWa 'parti re se pof-adre'sa , 

i e10',judecatoresti ce.impetente 1 .şc l l PŢOktgţoptkki:,-;'•J • • ••ţ, 

et Sauezultate 
arntabila de 

Art. iisoTwit 
11.1 Orice notiflare sau eoltuţt a.reintre, parti va 'fi intoctnita in limba rOrnana; va avea 
forma scrisa si va f transrnisa-,.cti cOrii`~te serisa''dt pritnire, prin 'sdAsoare reeornandata 
sau prin fax la adreStpenticinita in'Pre'ambululContrac' rului. 1n acelasEtimP, va fi transmisa 
o copie a acesteia si prirt, rgPpOent, eţetrptlied (e-mail) eatre persoana desemnata de 

, fiecarţ 

11.2 O. r.,.fee i ismisa personal Nta)11 oansiderata primita , „ 
confnar ria dt. pri rni re_ 

'L • 

;¥".. 
- 

11.3 1\lotificarile'Ver e • 
prin vreuna din 'ate`inalineatele anterioare.,1

Art. 12. MODIFICAREA CONTRACTULUI . 
12.1 1?rezentuls, ,4ntract :se poate-:;,Modţ:fica prin ;negoe!ere, 

rezerva notificarii serise a intentiei de Modificare 5; a prOpune'rilOr 
zile inaintea datei -de la cale doreste modificarea ModIficarea; 

semnat de ambele parti constiluie4ţnevila prz.entul,Contp0 

AREA CONTRA.CT1J L 
, 

13.1 Prezentul contract ntr'se. va eesiona' precum nici -vreun drept .sau o,bligatie al acestuia , 
decat cu acordul scris in prealabil,al-ambelor parti. ', 

1‹. 

14.1 Părţik trrţ91 :" 'să, Is zl gale viăoare 
privind protectia datetOr: ti cracter,persOnal,Ineltgând prevederiie Regularnentulni (UE) nr. _ 
679/2016 al ParlamentuInf,,EurriPean şliPgIsţatia de, pnnere' tn aPlfCare si deciziile pe care , 
autoritatea de supravegberedin Rotnanifi (ANSPDCP),,le poate emite 1n legatnra cu acestea. 

••?' 



' 
. 

• 1 ,,, urţ.ii Opi utibza datele eu £aracţrpţ.rsonal't cial:e d-;. idernifi,câr6, clated c . e' opt;tw 
angajaţ1rOrirepizenfitnii‘ţ/colabosit9rttor. ' pArt 7,ritnpi,! 1" in''-,,Se'Mjiar'eF{:',41 1, *
contractultd. in.iiinita ‘t.,ă,U7 ,1 `4<4.tt4 ,,,z41ţrattutu1 po c*ell ‘ad 3ţte 1 ,ttieMa fil , , 

0 ,,,,.; - =.„ , ,'‘‘.- ..4` , , 

legală a preluerătii datelor reSpectrve., , 
Orice prelucrare suplimentată sau in alţ scop face -obiectui unui acgrd separat de pretuerare a 
datelor, incheiat intre Părţi. Pe asenlena perioada de, stntare a 4ate1or perspnate„prelucrate 

1,1 pntraet ,ste':-.1iraitaiăla- pri da ereSpbndentă rreart7ării obiecţului pr'in ipffl a 

c4r,ticter persoilul şchirnbuteint. P,ărţ; 
unor torţe p sau,0s 
Părţile vor lua toăte rtiăSt'ir,fie teitnie in special organizatorice itecesitt;e, in ceea ce priveşte 
obligaţille asurnate Prirt aceastăc'iauză, pentru apreVeni utilizarea fără nutorizatie a sistemelor 
de prelucrare a datelorşi a nupertnite Persoanele neautorizate să obţină'acces ta sistemele de 
pro1ucrreadtIor cr.ar sut uţi1 eael 0"941'QaPraţe' etsonal. 

, 
„«eiltui,contk,acţ a fosţ,lin ekeiati tă:g 

pentru fiecaie part'e:: ' 

BENEFICIAR, 

S:C.Ect5,SAL SER'V DO,pROESTI 
prin pirectetriGeneraV, 

C10 

, 
. ..,Sp3SALURRITATE şi ll,ESZA1EZIRE.5:3, 

•rin_Preşedinte CA , 



SALUBRITI 
si RFS7AP 

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti 
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 
email: salubritate.s3(ăiNaboo.com email: salubritates3.runos:dgmail.corn 

ANEXA 1 

7 1CONTRACT DE PREST1I- SERVial 

NRC..&.g.i.9. ...âS... I.,Z

• Tariful perceput de Prestator pentru procesarea deseurilor in conformitate cu obiectul 
contractului, livrate la punctul de lucru din strada Drumul Lunca Visagului nr. 42-60, sector 
3. Bucuresti, este de 300 lei/tona, exclusiv TVA, pentru categoria 20: 20.03.01 — deşeuri 

amestecate municipale. 

Prezentul anexa 1 a fost Incheiata astăzi‘X/14. 't)9()", 1n 2 exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

PRESTATOR, 

S.C.ECOSAL SERV DOBROESTI SRL 
prin Director General 

BENEFICIAR, 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZAPEZIRE S3 SRL, 
prin Preşedinte CA 


