
'------S-03-S-.Â1U—S-1: TATE SI 
i 

DESZAPEZŞ)S? S 
- /r4TR1 Nr. . .xl.,.....611 .5"0 

Luna ..O.L... 

1. Preambul 

CONTRACT DE SERVICH 

Nr. 

Având în vedere: 
Art. 111 din OUG nr. I/ 2020, in baza căruia au fost incetate toate detaşările de la nivelul Direcţiei 

Generale de Salubritate Sector 3; 
Art. 3 lit. e)( Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii: 
e) asigurarea calităţfi şi continuităţii serviciului) coroborat cu art. 21 alin. (I) ( Operatorii trebuie să 

presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţăi, accesibilităţii, continuităţii, 

adaptabilităţii şi egalităţfi de tratament intre utifizatori) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/ 2006; 
Exclusivitatea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 in prestarea Serviciului public de salubrizare 
pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti oferită prin Hotărdrea Consiliului Local Sector 3 nr. 
358/14.08.2018 in temeiul art. 9 alin. (1) lit. din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/ 2006 ( in exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, autorităţile administraţiei publice 
locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare, următoarele obligaţfi: să acorde operatorului 
dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare in administrare/hotărârea de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii, fără a aduce afingere flwcului de deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice, baterii şi acumulatori ) 
Art. 7 alin. (4) ( Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului 
conform programului aprobat de consiliul local al sectorului 3, cu excepţia cazurilor de forţă majoră 

care vor fi menţionate in contractul de delegare sau in hotărârea de dare in administrare a'serviciului 
) din Regulamentul serviciului public de salubrizare in Sectorul 3, Municipiul Bucureşti coroborat cu 
definiţia forţei majore prevăzută la art. 1351 alin. (2) din Codul Civil ( Forţa majoră este orice 
eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil ) 
Faptul că Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 se află in imposibilitatea prestării serviciului de 
salubrizare pe raza Sectorului 3 din cauza insuficienţei personalului incadrat la nivelul instituţiei; 

Faptul că intreruperea prestării serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 3, chiar şi pentru 3 zile, 
ar avea impact devastator asupra mediului, iar repararea consecinţelor ar fi foarte grea; 
Faptul că angajarea unui contract este imposibilă din cauza lipsei unui buget aprobat la nivelul 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti coroborat cu art. 1400 din Codul Civil ( Condiţia este suspensivă 

atunci când de indeplinirea sa depinde eficacitatea obligaţiei ), părţile au convenit incheierea unui 
contract de servicii cu caracter temporar, in care obligaţia de plată a preţului va fi condiţionată de 
aprobarea in buget a sumelor ce se vor aloca cu această destinaţie; 

Faptul că incheirea prezentului contract este unica soluţie identificată in vederea minimizărfi impactului 
menţionat anterior, acesta va avea caracter temporar, găsindu-şi finalitatea in momentul in care 
insfituţia va putea deţine personalul suficient in vederea prestării serviciului public de salubrizare in 
mod independent; 

S-a incheiat prezentul contract de servicii suport, 

intre 

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3, cu sediul în România, localitatea Bucureşti, str. 
Jean Steriadi nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, având cont 
deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata prin imputemicit — Director D.r ectia 
Administrativă, in Calitate de achizitor 



şi 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul In 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 CA, In 
calitate de prestator 

Cu respectarea următoarelor clauze: 

2. Definiţii 
2.1 - in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract — reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii — activităţi a căror prestare fac obiect al contractului 
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţifloi 
uneia din părţi; 

f cazul fortuit — un eveniment care nu poate fi prevazut şi nici impiedicat de către cel care ar fi fost chemat 
să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, indeplinirea 
contractului de către una dintre părti; este considerat caz fortuit atunci când cauza producerii prejudiciului 
este circumscrisă unor imprejurări obiective care privesc insasi natura internă a lucrului sau sfera de 
activitate, control sau influenţă a debitorului obligaţiei 

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1. in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică in mod 
diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii suport in vederea prestării de către Direcţia Generală de Salubritate 
Sector 3 a serviciului public de salubrizare. 
4.2. Serviciile suport prevăzute la pct. 4.1 constau 
- suport in vederea exploatării şi intreţinerii utilajelor achizitorului; 
- suport In vederea realizării activităţii Serviciului Curăţenie a Domeniului Public şi a Spaţiilor Verzi; 
- suport In vederea realizării activităţii Serviciului Salubritate Menajeră; 
4.2. Serviciile suport vor fi efectuate de către prestator doar sub coordonarea şi monitorizarea personalului 
Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3. 
4.3. La inceputul fiecărei luni, părţile vor incheia un proces verbal de recepţie a serviciilor prestate în luna 
precedentă pentru flecare tip de activitate prevăzută la pct. 4.2, cuantificate In ore de suport. 

5. Preţul contractului 
5.1. Tariful pentru prestarea serviciilor suport este cuantificat In lei/ h şi este diferenţiat după cum urmează: 
- tarif servicii suport in vederea exploatârii şi intreţinerii utilajelor achizitorului - 1585 lei/h fara TVA; 



- tarif servicii suport in vederea realizării activităţii Serviciului Curăţenie a Domeniului Public şi a Spaţiilor Verzi-
2715 lei/h fara TVA; 
- tarif servicii suport in vederea realizării activităţii Serviciului Salubritate Menajeră- 903 lei/h fara TVA; 
5.2. Cantitatea maximă de servicii constă în 24 ore/ zi, 7 zile/ săptămână pe toată perioada contractuală pentru 
toate activităţile prevăzute la pct. 4.2. 
5.3. Achizitorul are obligaţia de a comunica la sfârsitul fiecărei luni prestatorului o comandă ferrnă, pentru lună 

ce va urma. Comanda va fi defalcată pe numărul de ore solicitat pe zile, pentru fiecare dintre activităţile prevăzute 

la punctul 4.2. Prima comandă va fi efectuată imediat după semnarea contractului de către ambele părţi. 

5.4. obligaţia de plată a achizitorului acesta este condiţionat de aprobarea bugetului Sectorului 3. in cazul in care 
este aprobată cu această  destinaţie o sumă insuficientă pentru acoperirea costurilor prestatorului, achizitorului 
fiindu-i interzisă depăşirea creditelor bugetare alocate cu această destinaţie, va notifica prestatorul in acest sens. 
Prestatorul declară că a luat cunoştinţă de această condiţie suspensivă şi Işi asumă riscul de a suferi anumite 
pierderi 1n cazul 1n care nu vor fi aprobate aceste cheltuieli 1n buget. Prestatorul nu poate solicita achizitorului 
plata Intregii facturi dacă achizitorului nu 1i sunt aprobate in buget sumele solicitate cu această destinaţie. 

5.5. Prestatorul va putea emite factura doar după notificarea achizitorului cu privire la aprobarea bugetului cu 
această destinaţie. 

5.6. În termen de maxim 3 zile de la data aprobării bugetului cu această destinaţie, achizitorul va proceda la 
calcularea sumelor datorate prestatorului conform tarifelor prevăzute 1n prezentul contract raportate la cantitatea 
de servicii recepţionată şi va comunica prestatorului atât posibilitatea de emitere a facturilor, cât şi posibilele 
situaţii create, 1n cazul in care nu i-au fost aprobate 1n buget creditele cu această destinaţie. Ca urmare a 
neaprobării sumelor solicitate cu aceasta destinaţie, achizitorul are obligaţia comunicării sumei maxime care ar 
putea fi facturată, prestatorul asumându-şi riscul contractului. 

6. Modalitatea de plată 

6.1. Prestatorul va factura separat fiecare activitate prevăzută la pct. 4.2. 1n vederea facilitării verificării 

corectitudinii acesteia. Primele facturi pentru serviciile prestate vor putea fi emise de către prestator doar după 

comunicarea prevăzută la pct. 5.6. 
6.2. După primirea comunicării prevăzute la pct. 5.6 prestatorul va putea emite facturile pentru serviciile prestate 
şi recepţionate, care vor fi transmise impreună cu un centralizator al orelor prestate pe fiecare zi în care s-a asigurat 
suportul. 
6.3. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii 
respective, precum si procesele verbale la care face referire facturarea. Facturile vor fi trimiseln original, la adresa 
specificată de Autoritatea Contractantă, precum şi prin mijloace electronice ( e-mail). 
6.4. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestatorin termen de maxim 90 zile de la dataînregistrării 

facturii la autoritatea contractantă prin ordin de plată. 

7. Durata contractului şi termenul de livrare 
7.1. Contractul intrăin vigoare după semnarea acestuia de ambele părţi. 

7.2. Durata prezentului contract este de 30 zile de la data semnării acestuia. 
7.3. Durata prezentului contract poate fi prelungită doar 1n cazul continuării situaţiei invocate in preambulul 
prezentului contract, prin semnarea unui act adiţional. in cazul prelungirii duratei prezentului contract, cu condiţia 

Incadrării In resursele bugetare alocate cu această destinaţie. 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 
a) Anexa nr. 1- model comandă fermă 

b) Anexa nr. 2 — model proces-verbal de recepţie a serviciilor; 
c) oferta nr. 255/13.01.2020 
d) caietul de sarcini 
e) Model Centralizator prestatii efectuate 

9. Obligatifie principale ale prestatorului 



9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele stipulate in prezentul contract 
şi în caietul de sarcini. 
9.2. Prestatorul se obligă să asigure serviciile care fac obiectul prezentului contract pe bază de comandă fermă de 
la achizitor, conform pct. 5.3. 
9.3. Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului. 
9.4. Prestatorul se obligă să emit;a- facturile în conformitate cu serviciile prestate. 
9.5. Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul impotriva oricăror: 

reclamaţii şi acţiuni în justitie, ce rezult.71 din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 

sau utilajele folosite pentru sau in legatură cu serviciile prestate, şi 

i0 daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei in care o 
astfel de incalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor. 

9.6. Prestatorul se obligă să asigure deserventi calificati logisticii şi a resurselor necesare in vederea realizarii 
obiectului prezentului contract. 

9.7. Prestatorul se obligă să asigure instruirea personalului afectat prestării serviciilor care fac obiectul prezentului 
contract din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă. 

9.8. Prestatorul va acţiona doar conform instrucţiunilor coordonatorilor achizitorului. Prestatorul răspunde pentru 
orice fel de incălcare a instrucţiunilor coordonatorilor achizitorului. 

9.9. Prestatorul se obligă să asigure continuitatea serviciilor care fac obiectul prezentului contract. 

10. Obfigatfile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă să receptioneze serviciile prestate si sa verifice centralizarea prestarii efectuate. 
10.2. Achizitorul se obligă să efectueze plata pe baza facturilor transmise si a centralizatorului serviciilor 
recepţionate, in termen de maxim 90 de zile de la inregistrarea acestora la sediul autorităţii contractante. 
10.3. Achizitorul va furniza prestatorului toate informaţiile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a 
contractului 
10.4. Achizitorul are obligaţia de a comunica la sfârsitul fiecărei luni prestatorului o comandă fermă, pentru luna 
ce va urma. Comanda va fi defalcată pe nurnărul de ore solicitat pe zile, pentru fiecare dintre activităţile prevăzute 

la punctul 4.2. Prima comandă va fi efectuată imediat după semnarea contractului de către ambele părţi. 

10.5. Achizitorul se obligă să pună la di.spoziţie echipamente de lucru şi logistica necesară asigurării serviciilor. 

11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1.in cazul în care, prestatorul nu îşi indeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le indeplineşte 

necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin 

21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare 
Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător pentru fiecare zi de intârziere, 
dar nu mai mult de valoarea contractului. 
11.2.in cazul in care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu işi onorează obligaţia de plată a facturii în termenul 
prevăzut la pct. 6.2, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea 
plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 
intârzierii in executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezulând din contracte incheiate Intre 
profesionisti şi intre aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului. 

Clauze specifice 

12. Amendamente 
12.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai in cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale 
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului. 
12.2. Modificările contractului, se vor face doar prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi şi cu respectarea 
prevedefilor legale în vigoare la data incheierii acestuia. Solicitarea de modificare trebuie efectuata de catre 
oricare din parti cu cel puţin 15 de zile inainte de data preconizată pentru intrarea vigoareja ctului aiiţiona1. 



12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea 
acelor clauze afectate de modificări ale normelor juridice. 
12.4. Niciun act adiţional nu poate fi Incheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia fonna unui act 
adiţional sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi considerată nulă. 

13. incetarea si denunţarea unilaterală a contractului: 
13.1 Prezentul contract incetează In următoarele situaţii : 
a) prin ajungere la termenul prevăzut in art. 7.2 in cazul in care nu se aplica art 7.3.; 
b) prin acordul părţilor consemnat in scris; 
c) prin reziliere, In cazul in care una din părţi nu Işi execută sau execută necorespunzător obligaţiile contractuale. 
d) prin denunţare unilaterală a contractului de către achizitor; 
e) dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile. 
13.2. Rezilierea prezentului contract poate fi notificat'ă de către partea lezată de nerespectarea In mod repetat a 
obligaţiilor contractuale. Nerespectarea in mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită 

cu notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neIndeplinirea 
respectivă precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neindeplinirea obligaţiilor, pe 
care cealaltă parte este obligată să le furnizeze In tennen de maxim 5 zile de la data primirii notificăni. În situaţia 

in care neexecutarea repetată a obligaţiilor contractuale conduce la rezilierea acestuia, prestatorul va datora 
achizitorului daune-interese In cuantum egal cu Intreaga valoare a obligaţiilor contractuale neexecutate. 
13.3. Rezilierea sau denunţarea unilaterală a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja 
scadente Intre părţile contractante. 
13.4. Părţile sunt de drept In Intârziere prin simplul fapt al nerespectArii clauzelor prezentului contract. 
13.5 Achizitorul Işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, In cazul in care nu se mai află 

In situaţia expusă in cadrul preambulului prezentului contract. Denunţarea unilaterală va produce efecte in termen 
de maxim 3 zile de la primirea acestuia de către prestator. 
13.6. In cazurile prevăzute la pct. 13.5, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract indeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 

14. intărzieri în indeplinirea contractului 
14.1. Prestatorul are obligaţia de a indeplini contractul de servicii în conformitate cu clauzele prezentului 
contract. 
14.2. Dacă pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de prestare atunci acesta are 
obligaţia de a notifica achizitorul in timp util; modificarea datei/perioadelor asumate se va face cu acordul părţilor. 

14.3. În afara cazului In care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului, orice Intârziere In Indeplinirea 
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 

15. Cesiunea 
15.1. in prezentul contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, fiind posibilă numai 

cu acordul expres al debitorului cedat, obligaţiile născute rărnânând In sarcina părţilor contractante, astfel cum au 
fost stipulate şi asumate iniţial. 

Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate sau orice alte obligaţii asumate prin contractul 
subsecvent. 

16. Forţa majoră şi cazul fortuit 
16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada In care aceasta acţionează. 

16.3. indeplinirea contractului va fi suspendată In perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor pănă la apariţia acesteia. 
16.4. Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte parţi, imediat şi In mod 
complet, producerea acesteia ţi să ia orice masuri care ii stau la dispoziţie In vederea limitării consecinţelor. 



16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte parţi incetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi 

să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
16.6. Dacă oricare parte consideră că au intervenit imprejurări de forţă majoră sau caz fortuit, care pot afecta 
indeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul 
probabil al imprejurării de forţă majoră sau caz fortuit. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, 
Prestatorul va continua Indeplinirea obligaţiilor sale in baza contractului de servicii in măsura în care acest lucru 
este posibil In mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligaţiilor 

sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră sau caz fortuit. Prestatorul nu va utiliza asemenea 
mijloace alternative decât in urma instrucţiunilor in acest sens ale achizitorului. 

17. Soluţionarea litigfilor 
17.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neintelegere sau dispută care se poate ivi intre ei in cadrul sau în legatură cu indeplinirea contractului. 
17.2. Dacă, după 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reusesc să 

rezolve in mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca dispută să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului. 

18. Răspunderea contractuală 

18.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute in prezentul contract atrage 
răspunderea contractuală a părţii in culpă. 

19. Limba care guvernează contractul 
19.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

20. Comunicări 

20.1. (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă in 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii cât şi in momentul primirii. 
20.2. Comunicările intre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 

20.3. Persoana imputernicită de către achizitor In vederea desfăşurării relaţiilor contractuale şi a cominicărilor 

intre părţi este Directorul Direcţiei Salubritate şi Deszăpezire. 

21. Legea aplicabilă contractului 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
21.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi 

reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă 

Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, 
şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va 
despăgubi achizitorul in cazul oric'ăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice incălcări ale prevederilor 
in vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii 

acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

22. Protectia Datelor Cu Caracter Personal 
22.1. Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind protecţia datelor 
cu caracter personal. 
22.2. Părţile sunt Inţeleg faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de 
date sau imputernicit situat In Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal 
ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. 
Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelpr prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 
• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul informaţiilor 

personale; 



• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, Intr-un interval maxim de 72 ore şi, in cazul 
Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de Incălcare a securităţii datelor a ajuns in 
atenţia acestuia, 
• indeplinirea tuturor Indatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016. 
22.3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor In limita contractului pe care îl au Incheiat, acesta fiind 
baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau In alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare 
a datelor, incheiat intre Părţi. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este 
limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 
22.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi 

neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice 
şi in special organizatorice necesare, In ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză: 

• vor Impiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate 
sau utilizate datele cu caracter personal; 
• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 
• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la 
datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate 
fără autorizaţie in cursul prelucr'ării sau utilizării şi după stocare; 
• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie 

in timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să stabilească către care 
organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor; 
• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele 
cu caracter personal In/din sistemele de prelucrare a datelor; 
• se vor asigura că, in cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict 
in conformitate cu prezentul contractul incheiat Intre Părţi; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura 
că datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

23. Transparenţa 

23.1. Prestatorul Inţelege şi acceptă dreptul achizitorului de a face publice clauzele prezentului contract şi a 
facturilor aferente acestuia prin publicarea acestora pe site-ul propriu şi implicit de a prelucra datele cu caracter 
personal In raport cu obligaţiile contractuale şi ale Regulamentului UE 
23.2. Achizitorul inţelege şi acceptă dreptul Prestatorului de a face publice clauzele prezentului contract şi a 
facturilor aferente acestuia prin publicarea acestora pe site-ul propriu şi implicit de a prelucra datele cu caracter 
personal în raport cu obligaţiile contractuale şi ale Regulamentului UE. 

Părţile au Inteles să Incheie azi prezentul contract In două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Achizitor 
Direcţia General-

Dir 

Prestator 
SD3 Salubritate Şi Deszăpezire S3 SRL 

Preşedinte-CA 

Şef Serviciul Juridic, Contencios şi Umane Consilier J di 

Şef Serviciul Economic 

Şef Serviciul Achiziţii, Adm inistrativ şi Urmarire Contracte 
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ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA 
CONTRACTUL DE SERVICII 

Nr. 258/ 13.01.2020 

Părtile contractante: 
DIRECTIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3, cu sediul în Bucureşti, Strada Jean 

Steriadi nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, cont 

, deschis la Trezoreria Sector 3 reprezentată de 

- Director General 

în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi 
SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul in 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 

CA, in calitate de prestator, pe de altă parte. 

i. in temeiul art. 7.3 din contractul de servicii nr. 258/ 13.01.2020, hotărăsc de comun acord 

modificarea art.7.2 prin prelungirea duratei acestuia cu 30 zile de la data semnării 

prezentului act aditional. 

11. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

III. Prezentul act aditional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părti. 

Părtile au inteles să incheie azi 13.02.2020 prezentul act aditional la contractul de servicii nr. 258/ 

13.01.2020 in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
Achizitor Prestator 

Directia Generală de Salubritate Sector 3 SD3 Salubritate Şi Deszăpezire S3 SRL 

Director General • Preşedinte CA 

Prin ern 

Şef Serviciul Juridic, Contencios- şi Resurse U ane 

Şef Serviciul Economi 

Şef Serviciul Achiziţii, Administrativ şi Urmărire Contracte 

Consilier Juri ic 



ANEXA 2 la contractul 258/13.01.2020 

Proces-verbal de receptie servicii 

incheiat 72(-)4ia

intre, 

DirectiaGenerală de SalubritateSector 3, cu sediul în România, localitatea Bucureşti, str. Jean 

Steriadi nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, reprezentata prin şef Serviciul 

Curăţenie a Domeniului Public şi a Spaţiilor Verzi— , în calitate de beneficiar, 

şi 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul in 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 prin Presedinte CA — , 

in calitate de prestator, 

Având în vedere: 
- contractul de servicii nr. 258/ 13.01.2020 incheiat intre părţi; 

- nota de comandă nr. 259/13.01.2020; 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 recepţionează prestarea în luna de ianuarie a unui număr 

total de 432 ore de prestare a serviciilor suport 

după cum urmează: 

- Săptămâna 14-19.01.2020 - 144 ore 
- Săptămâna 20-26.01.2020 - 168 ore 
- Săptămâna 27-31.01.2020 - 120 ore 

Săptămâna   ore 
- Săptămâna   ore 

Serviciile recepţionate au fost prestate in următoarele condiţii: 

o in conformitate cu prevederile contractului; 

o Prestatorul a respectat nota de comandă transmisă; 

o Prestatorul a asigurat personal suficient în vederea realizării obiectului contractului de servicii; 

o Prestatorul a dat dovadă de promptitudine in prestarea serviciilor; 
o Prestatorul a respectat intocmai instrucţiunile beneficiarului; 

Observaţii: 

Beneficiar 

Direcţia Genera 

Şef Serviciul 

Curăţeniks. alubritate Sector 3 
eniului Public şi a Spaţiilor Verzi 

Prestator 

SD3 Salubritate Şi Deszăpezire S3 SRL 

Consilier *uridic —  



ANEXA 2 la contractul 258/13.01.2020 

Proces-verbal de recepţie servicii 

incheiat azi, 

intre, 

r

01 o 

DirecţiaGenerală de SalubritateSector 3, cusediurinRomânia, localitateaBucuresti, str. Jean Steriadi 

nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, reprezentata prin Şef Serviciul Mecanizare — 

 în calitate de beneficiar, 

şi 

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul in 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 prin Presedinte CA — i , 
in calitate de prestator, 

Având in vedere: 

- contractul de servicii nr. 258/ 13.01.2020 incheiat intre părţi; 

- nota de comandă nr. 257/13.01.2020; 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 recepţionează prestarea in luna de ianuarie a unui număr 

total de 432 ore de prestare a serviciilor suport 

 , 
după cum urmează: 

- Săptămâna 14-19.01.2020 - 144 ore 

- Săptămâna 20-26.01.2020 - 168 ore 

- Săptămâna 27-31.01.2020 - 120 ore 

Săptămâna   ore 

Săptămâna   ore 

Serviciile recepţionate au fost prestate in următoarele condiţii: 

o in conformitate cu prevederile contractului; 

o Prestatorul a respectat nota de comandă transmisă; 

o Prestatorul a asigurat personal suficient in vederea realizării obiectului contractului de servicii; 

o Prestatorul a dat dovadă de promptitudine in prestarea serviciilor; 

o Prestatorul a respectat intocmai instrucţiunile beneficiarului; 

Observaţii:  

Beneficiar 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 
Şef Serviciul Mecanizare- Lucian Vasile Ciocan 

Prestator 

SD3 Salubritate Şi Deszăpezire S3 SRL 
Consilier ju ' arius Popa 



ANEXA 2 la contractul 258/13.01.2020 

(3z" 
4(4,10 

Proces-verbal de receptie servicii 

incheiat azi,  /o3. cY2 

intre, 

DirectiaGenerală de SalubritateSector 3, cusediulinRomânia, localitateaBucureşti, str. Jean Steriadi 

nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, reprezentata prin Şef Serviciul Salubritate 

Menajeră— , în calitate de beneficiar, 

şi 

SD3 SALUBRITATE şI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul nr. 2, 

Sector 3, Bucuresti, CUI RO 37804020, nr. inreg Reg. Comertului J40/9896/ 21.06.2017, cont 

 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Presedinte CA —  

in calitate de prestator, 

Având in vedere: 

- contractul de servicii nr. 258/ 13.01.2020 incheiat intre părţi; 

- nota de comandă nr. 231/13.01.2020; 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 recepţionează prestarea in luna de ianuarie a unui număr 

total de 432 ore de prestare a serviciilor suport 

după cum urmează: 

Săptămâna 14-19.01.2020 144 ore 

Săptămâna 20-26.01.2020 - 168 ore 

Săptămâna 27-31.01.2020 - 120 ore 

- Săptămâna     ore 

Săptămâna   ore 

Serviciile recepţionate au fost prestate in următoarele condiţii: 

o in conformitate cu prevederile contractului; 

o Prestatorul a respectat nota de comandă transmisă; 

o Prestatorul a asigurat personal suficient in vederea realizării obiectului contractului de servicii; 

o Prestatorul a dat dovadă de promptitudine in prestarea serviciilor; 

o Prestatorul a respectat intocmai instrucţiunile beneficiarului; 

Observaţii: 

Beneficţar 

Direcţia Generala de alubritate Sector 3 SD3 Salubritate Şi Deszăpezire S3 SRL 

Prestator 

Şef Serviciul Salubritate enajeră— Consilier juriti, — 



ANEXA 2 la contractul 258/13.01.2020 

Proces-verbal de recepţie servicii 
incheiat azi,  6,z_o3 ..„Qpyso 

intre, 

DirecţiaGenerală de SalubritateSector 3, cusediurinRomânia, localitateaBucureşti, str. Jean Steriadi 

nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, reprezentata prin Şef Serviciul Curăţenie a 

Domeniului Public şi a Spaţiilor Verzi—  , in calitate de beneficiar, 

şi 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul In 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 prin Presedinte CA — , 
1n calitate de prestator, 

Având In vedere: 
- contractul de servicii nr. 258/ 13.01.2020 incheiat intre părţi; 

- nota de comandă nr. 639/31.01.2020; 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 recepţionează prestarea In luna de februarie a unui număr 

total de 696 ore de prestare a serviciilor suport 

 , 
după cum urmează: 

Săptămâna 01-02.02.2020 - 48 ore 
Săptămâna 03-09.02.2020 - 168 ore 

Săptămâna 10-16.02.2020 - 168 ore 
Săptămâna 17-23.02.2020 - 168 ore 
Săptămâna 24-29.02.2020 - 144 ore 

Serviciile recepţionate au fost prestate In următoarele condiţii: 

o in conformitate cu prevederile contractului; 
o Prestatorul a respectat nota de comandă transmisă; 

o Prestatorul a asigurat personal suficient in vederea realizării obiectului contractului de servicii; 

o Prestatorul a dat dovadă de promptitudine în prestarea serviciilor; 

o Prestatorul a respectat intocmai instrucţiunile beneficiarului; 

Observaţii: 

Beneficiar 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 
Şef Serviciul Curăţenie Do niului Public şi a Spaţiilor Verzi 

Prestator 

5D3 Salubritate Şi Deszăpezire S3 SRL 
Consimli 1 



ANEXA 2 la contractul 258/13.01.2020 

Proces-verbal de recepţie servicii 

incheiat azi,-1 7'0, 03 

intre, 

DirecţiaGenerală de SalubritateSector 3, cusediulinRomânia, localitateaBucureşti, str. Jean Steriadi 

nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, reprezentata prin Şef Serviciul Mecanizare—

, in calitate de beneficiar, 

şi 

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul in 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 prin Presedinte CA —  , 
în calitate de prestator, 

Având in vedere: 

- contractul de servicii nr. 258/ 13.01.2020 incheiat intre părţi; 

- nota de comandă nr. 683/31.01.2020; 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 recepţionează prestarea in luna de februarie a unui număr 

total de 696 ore de prestare a serviciilor suport 

 , 
după cum urmează: 

- Săptămâna 01-02.02.2020 - 48 ore 

- Săptămâna 03-09.02.2020 - 168 ore 

- Săptămâna 10-16.02.2020 - 168 ore 

- Săptămâna 17-23.02.2020 - 168 ore 

- Săptămâna 24-29.02.2020 - 144 ore 

Serviciile recepţionate au fost prestate in următoarele condiţii: 

o in conformitate cu prevederile contractului; 

o Prestatorul a respectat nota de comandă transmisă; 

o Prestatorul a asigurat personal suficient in vederea realizării obiectului contractului de servicii; 

o Prestatorul a dat dovadă de promptitudine în prestarea serviciilor; 

o Prestatorul a respectat intocmai instrucţiunile beneficiarului; 

Observaţii: 

Beneficiar 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 
Şef Serviciul Mecanizare-

Prestator 

SD3 Salubritate pezire S3 SRL 
Consilier ju



ANEXA 2 la contractul 258/13.01.2020 

Proces-verbal de recepţie servicii 
incheiat azi,  

Între, 

DirecţiaGenerală de SalubritateSector 3, cusediurinRomânia, localitateaBucureşti, str. Jean Steriadi 

nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, reprezentata prin Şef Serviciul Salubritate 

Menajeră— , în calitate de beneficiar, 

şi 

SD3 SALUBRITATE şI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în 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 prin Presedinte CA — , 
In calitate de prestator, 

Avănd in vedere: 
- contractul de servicii nr. 258/ 13.01.2020 incheiat intre părţi; 

- nota de comandă nr. 681/31.01.2020; 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 recepţionează prestarea In luna de februarie a unui număr 

total de 696 ore de prestare a serviciilor suport 

după cum urmează: 

Săptămâna 01-02.02.2020 - 48 ore 
Săptămâna 03-09.02.2020 - 168 ore 

Săptămâna 10-16.02.2020 - 168 ore 

Săptămâna 17-23.02.2020 - 168 ore 
Săptămâna 24-29.02.2020 - 144 ore 

Serviciile recepţionate au fost prestateln unnătoarele condiţii: 

o in conformitate cu prevederile contractului; 
o Prestatorul a respectat nota de comandă transmisă; 

o Prestatorul a asigurat personal suficient 1n vederea realizării obiectului contractului de servicii; 

o Prestatorul a dat dovadă de promptitudine in prestarea serviciilor; 

o Prestatorul a respectat intocmai instrucţiunile beneficiarului; 

Observaţii:  

Beneficiar Prestator 

Direcţia Generală de Salu ritate Sector 3 SD3 Salubrit Deszăpezire S3 SRL 
şef Serviciul Salubritate Mena eră— C dic — 
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ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA 
CONTRACTUL DE SERVICII 

Nr. 258/ 13.01.2020 

Părtile contractante: 
DIRECTIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3, cu sediul în Bucureşti, Strada Jean 

Steriadi nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, cod fiscal 39793637, cont 

, deschis la Trezoreria Sector 3 reprezentată de 

 - Director General 

în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi 
SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul in 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 

CA, in calitate de prestator, pe de altă parte. 

i. in temeiul art. 7.3 din contractul de servicii nr. 258/ 13.01.2020, hotărăsc de comun acord 

modificarea art.7.2 prin prelungirea duratei acestuia cu 30 zile de la data semnării 

prezentului act aditional. 

11. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

III. Prezentul act aditional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părti. 

Părtile au inteles să incheie azi 13.02.2020 prezentul act aditional la contractul de servicii nr. 258/ 

13.01.2020 in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
Achizitor Prestator 

Directia Generală de Salubritate Sector 3 SD3 Salubritate Şi Deszăpezire S3 SRL 

Director General • Preşedinte CA 

Prin ern 

Şef Serviciul Juridic, Contencios- şi Resurse U ane 

Şef Serviciul Economi 
Victoria Petre 

Şef Serviciul Achiziţii, Administrativ şi Urmărire Contracte 

Ana Putan 

Consilier Juri ic 


