
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOT.AR.ARE 
pi"ivind aprobarea contractului de delega:re prin concesiune a gestiunii activitatii de 

dezinsecpe, deratizare §i dezinfectie din cadrul serviciului de salubrizare al 
orasului Breaza, judet Prahova 

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 13.105/17.09.2020, formulata de dl. 
Richea Gheorghe, Primarul or~ului Breaza; 

Tinand seama de: 
-raportul de specialitate nr.13.106/17.09.2020 intocmit de dl. Machedon Petre

Daniel, consilier Compartimentul API; 
-raportul Comisiei pentru prognoza ... buget finante ... comert ~i servicii din cadrul 

Consiliului Local al ora~ului Breaza; 
-avizul nr.13.107/17.09.2020 al secretarului general al ora~ului Breaza; 
in conformitate cu prevederile: 
-Legii nr. 5112006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice, rep.ublicata, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, 
- Legii nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata 

modificata ulterior, 
-Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor, 

- Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localitatilor, 

- Ordinului ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de salubrizare a localitatilor, 

- Ordinului ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 
prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor, 

- Legii nr. 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de 
serv1c11 ; 

- HG nr. 867/16.11.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrari ~i concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii ; 
-art. 129 alin. (7) lit. n raportat la alin. (2) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

Vazand prevederile: 
- Hotararii nr. 18/2017 a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare al or~ului Breaza ; 
- Hotararii nr. 103/2019 privind aprobarea documentatiei pentru delegarea prin 
concesiune a gestiunii activitatii de dezinsectie, deratizare ~i dezinfectie din cadrul 
serviciului de salubrizare al or~ului Breaza, judet Prahova, modificata ~i completata 
prin HCL nr. 45/2020 ~i HCL nr. 65/2020; 

in temeiul art.196 alin. (1) lit. "a" coroborat cu art.139 alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 



Consiliul Local al ora~ului Breaza adopti prezenta hotarare: 

Art.1 Aproba contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de 
dezinsectie, deratizare ~i dezinsectie din cadrul serviciului de salubrizare al or~ului 
Breaza, judet Prahova, incheiat intre Ora~ul Breaza ~i SC Deradioni Serv SRL, conform 
Anexei 1 la prezenta. 

Art. 2. Se aproba tarifele pentru serviciul delegat conform Anexei 2 la prezenta 
hotarare. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului, Serviciului 
voluntar pentru situatii de urgenta, Compartimentului achizitii publice ~i investitii din 
cadrul Primariei or~ului Breaza ~i Serviciului financiar contabil. 
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Catalin Bercaroiu \ }~' . , 1 
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~' :.·.1 

~ ' " ~ '.'• '. . ; ·: . I 
~V"' "·:··.'. ... , . --·. / ' : .. "f 

(\\ ~"° . :..~ .... '.::~.-~:.;·: ... :,· ... 
v . ~--~: :-;~: ~~ ;;..:::.:·,-::" 

Breaza, 22 septembrie 2020 
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/l/Jexa I la /!CL 9~~.69: ;l._eJ?rJ 
CONTRACT-CADRU 

DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A ACTIVITATII 
DE DEZINSECTIE, DERATIZARE ~I DEZINFEC'flE 

DIN ORA~UL BREAZA 

NR .................... / .................•...•..•.••.• 

in temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicatl1,cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localiratilor, 
republicata. cu modificarile ~i completarile ulterioare, a Ordinului Pre~edintelui Autoritatii Na1ionale 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 111/2007, a Legii nr.100/2016 
privind concesiunile de lucriiri ~i concesiunile de servicii, a HG nr.867/2016 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune 
de lucrari ~i concesiune de servicii, a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata ~i cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Urmare : 
-HCL nr.30/28.03.2019, de aprobare a delegiirii a unei activitati specifice serviciului public de 

salubrizare in ora~ul Breaza, 
- HCL nr. 103/29.08.2019, HCL nr.45/30.04.2020 ~i HCL nr.65/23.07.2020 privind aprobarea 

documentatiei · pentru delegarea prin concesiune a activita.tH de deratizare, dezinsectie ~i dezinfectie 
din ora~ul Breaza, 

- Regulamentului de salubrizare in ora~ul Breaza ~i a raportului de adjudecare a licitatiei pentru 
delegarea prin concesiune a gestiunii serviciuJui de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, 
deratizare ~i dezinfectie din ora~ul Breaza,jud. Prahova 'inregistrat sub nr.12393/04.09.2020 

PARTILE CONTRACTA.WE: 
1.1. Ora~ul Breaza avand sediul in Breaza, str. Republicii, nr.82B, reprezentata prin domnul Richea 
Gheorghe In calitate de Primar, tel/fax 0244340508, www.primariabreaza.ro, e-
mail:contact@primariabreaza.ro, cod unic de inregistrare 2845486, cont 
------------· deschis la Trezoreria Municipiului Cfunpina, in calitate de 
concedent, pe de o parte ~i 

1.2. Societatea Comerciala Deradioni Serv. SRL , codul unic de inregistrare 30986502, cu sediul 
principal in Sat Cornu de Jos, Comuna Comu, str. Carol I, Nr. 1057, Camera 1, judetul/sectorul 
Prahova, reprezentata prin doamna Vladill Ioana Mihaela, avand functia de Administrator, in 
calitate de concesionar, pe de alta parte s-a incheiat prezentul contract. 

Cap.I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1. Obiectul contractului i1 constituie delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, deratizare ~i dezinfectie din ora~ul BREAZA, jud. 
Prahova . 
Art.2. Obiectivele (Scopul contractului) concedentului: 

-lmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 
-sustinerea dezvoltiirii economice a localitatii; 
-stimularea mecanismelor economiei de piata ~i a unei infrastructuri edilitare modeme; 
-promovarea calitatii ~i eficientei acestor activitati ; 
-dezvoltarea durabila a serviciului; 
-protectia sanatatii publice ; 
-conservarea ~i protectia mediului inconjurator; 
-gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, competitivitate ~i eficienta. 

Art.3. In derularea contractului ,concesionarul va utiliza unnatoarele categorii de bunuri: 
a) bunuri de preluare - bunurile care la incetarea contractului pot reveni concendentului, in masura in 
care acesta din urmii i~i manifesti:i intentia de a prelua bunurile, respectiv In schimbul platii unei 
compensatii, in conditiile legii. 
b) bunuri proprii- bunuri care la lncetarea contractului raman in proprietatea concesionarului. 



Cap.II. DURATA CONTRACTULUI : 
Art.4. Durata prezentului contract este de 5 ani. 
Art.5. Prestatorul nu are obligatia de a constitui garantia anualii de buna executie. 

Cap. m. DREPTURILE ~· OBLIGATIILE PARTILOR: 
Drepturile parfilor : 
Art. 6. Concedentul are urmiitoarele drepturi: 
a) de a stabili ~i de a aproba graficul de executie a lucriirilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cu 
specificarea zonelor §i datelor calendaristice de actiune, inclusiv responsabilii de lucrare din 
partea prestatorului §i a beneficiarului; 
b) de a stabili §i incasa redeventa datorata de concesionar; 
c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea ~i modemizarea serviciului de 
salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare din ora~ul BREAZA, cu 
respectarea cerintelor impuse de Iegislatia, 'in vigoare, privind protectia mediului; 
d) de a stabili ~i aproba indicatorii de performanta ai serviciului public de salubrizare pentru 
activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare din ora§ul BREAZA; 
e) de a aproba ajustarea/modificarea tarifelor propuse de concesionar, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare; 
f) de a sanctiona concesionarul, 'in cazul 'in care acesta nu opereazii la parametrii de eficienta ~i calitate 
la care s-a obligat ori nu respectii indicatorii de perforrnant! ai serviciului public de salubrizare pentru 
activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare din ora§ul BREAZA. 
g) de a monitoriza §i exercita controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare 
pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare din ora§ul BREAZA §i sa ia masurile 
necesare in cazul in care concesionarul nu asigura indicatorii de performanta ~i continuitatea 
serviciului pentru care s-a obligat; 
h) de a refuza, in conditii justificate, aprobarea ajustiirii tarifelor propuse de concesionar; 
i) de a rezilia contractul ~i de a organiza o noua procedura pentru delegarea gestiunii serviciului, 
pentru nerespectarea de catre concesionar a obligatiilor contractuale; 
j) de a inspecta activitatile ~i serviciile publice delegate, precum ~i modul in care este satisfacut 
interesul public, 
k) de a verifica respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabila a 
concesionarului ~i in conditiile prevazute 'in caietul de sarcini §i 'in regulamentul serviciului. 
Art.7. Concesionarul are urmatoarele drepturi: 
a) incaseaza contravaloarea serviciului prestat, corespunzator tarifului aprobat de concedent; 
b) mentine echilibrul contractual pe durata contractului de delegare; 
c) propune ajustarea/modificarea tarifului; 
d) exploateaza in mod direct, pe riscul ~i pe raspunderea sa, activitatile §i serviciile publice care fac 
obiectul contractului de delegare a gestiunii; 
e) initiaza modificarea ~i/sau completarea prezentului contract, in cazul modificiirii reglementiirilor 
§i/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia; 
f) suspenda sau limiteaza prestarea serviciului rara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile 
lucratoare, dacii sumele datorate nu au fost achitate in termen de 45 de zile de la primirea facturii; 
g) propune graficul de executie, intocmit in baza recomandarilor institutelor de specialitate; 
h) de exclusivitate asupra serviciilor de salubritate care fac obiectul contractului de delegare prin 
concesiune in ora~ul Breaza . 

Obligatiile parfilor 
Art.8. Concedentul are urmatoarele obligatii: 
a) sa sprijine concesionarul in realizarea indicatorilor de performanta pentru care are contract de 
delegare; 
b) sii nu ii tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 
c) sa notifice concesionarului aparitia oriciiror imprejuriiri de natura sa aduca atingere drepturilor 
acestuia; 
d) sa verifice periodic urmatoarele: serviciile publice furnizate ~i nivelul de calitate al acestora, 
indeplinirea indicatorilor de performanta ~i aplicarea penalitiitilor pentru neindeplinirea acestora, 
mentinerea echilibrului contractual rezultat prin licitatie; 



e) sii pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor ~i informatiilor economico-financiare 
privind activitatea concesionarului, altele decat cele de interes public; 
f) sii achite concesionarului sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acesta le 
efectueaza pe domeniul public/privat al ora~ului; 
g) sa respecte angajamentele asumate fata de concesionar prin clauzele contractuale stabilite prin 
prezentul contract. 
Art.9. Concesionarul are urmiitoarele obligatii: 
a) sa solicite de la autoritatile teritoriale competente, autorizatiile necesare 'in vederea infiintarii 
punctului de lucru, sa demareze formalitatile legale in vederea obtinerii autorizatiei de mediu ~i a 
licentei de operare in ora~ul Breaza; 
b) sa plateasca redeventa datoratii concedentului; 
c) sa respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum ~i legislatia, 
normele, prescriptiile ~i regulamentele privind igiena muncii, protectia muncii, gospodiirirea apelor, 
protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea ~i combaterea 
incendiilor; 
d) sa respecte prevederile regulamentului serviciului, caietului de sarcini al serviciului ~i ale celorlalte 
reglementari specifice serviciului concesionat; 
e) sii respecte indicatorii de performantii ~i calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii 
serviciului ~i precizati in regulamentul serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, 
dezinfectie, deratizare din ora~ul BREAZA; 
f) sii aplice metode performante de management care sa conducii la reducerea costurilor de operare, 
inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare; 
g) sa exploateze, sa intretina ~i sa asigure reparatia utilajelor proprii cu personal autorizat ~i 
modernizarea bazei de productie; 
h) sa furnizeze catre concedent ~i ciitre A.N.R.S.C. informatiile de interes public solicitate §i sii 
asigure accesul la documentatiile ~i informatiile necesare, in vederea verificarii ~i evaluiirii 
functionarii ~i dezvoltarii serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinfectie, deratizare 
~i dezinsectie din ora~ml BREAZA, in conformitate cu prevederile regulamentului serviciului, ale 
prezentului contract §i ale acordului §i autorizatiei de mediu; 
i) sa presteze serviciul de salubrizare pentru activitatea de deratizare, dezinfecttie §i dezinsectie din 
ora~ul BREAZA pe intreaga raza a unitatii administrativ-teritoriale pentru care are contract de 
delegare a gestiunii; 
j) sa realizeze un sistem de evidenta a sesizarilor ~i reclamatiilor, respectiv de rezolvare operativa a 
acestora; 
k) sa nu subconcesioneze serviciul sau parte din acesta cu exceptia subcontractan?lor declarati in 
ofertii; 
I) la incetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decat ajungerea la termen sau forta 
majora, este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii in conditiile stipulate m contract, pana 
la preluarea acesteia de catre concedent, dar nu mai mutt de 90 de zile; 
m) sii respecte conditiile impuse de natura activitatilor sau serviciilor publice ( materiale cu regim 
special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind 
folosirea §i protejarea patrimoniului etc.) 
n) in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa 
conduca la imposibilitatea realizarii activitatii ori serviciului public, va notifica de indat:a acest fapt 
autoritatii publice, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitiitii activitiitii 
serviciului public; 
o) sa respecte toate celelalte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei pub lice locale; 
p) sa presteze serviciul de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare din 
ora~ul BREAZA cu respectarea principiilor universalitiitii, accesibilitatii ~i continuitatii ; 
r) sa aplice tarifele aprobate prin hotarari ale Consiliului Local al ora~ului Breaza; 
s) sa respecte orice prevederi care deriva din legile ~i reglementarile in vigoare, precum ~i hotararile 
Consiliului local al ora§ului Breaza; 

Cap.IV INDICATORII DE PERFORMANTA: 
Art.to. Indicatorii de perfonnanta se regasesc in Caietul de sarcini ( anexa nr. 2 la prezentul contract). 



Art.11. Nerespectarea de catre concesionar a indicatorilor de performanta angajati, atrage plata unei 
penalitati, reprezentand 0, 1 %/zi din valoarea ultimei facturi, incepand cu ziua unnatoare constatarii 
nerespectarii termenelor ~i pana la stingerea obligapei 

Cap. V ALOCAREA RISCURILOR : 
Art.12. Riscul de exploatare este preluat integral de concesionar. Concesionarul se obliga sa-~i asume 
toate riscurile organizarii activitatii de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfecpe, 
deratizare din ora~ul BREAZA, precum ~i raspunderea asupra desta~uriirii intregii activitati ce face 
obiectul concesiunii. 

Cap. VI TARIFELE PRACTICATE ~I PROCEDURA DE MODIFICARE/ AJUSTARE A 
ACES TORA 
Art.13. Tarifele in vigoare la serviciile delegate in vigoare la data semnarii prezentului contract sunt 
cuprinse in Anexa nr. 4, la prezentul contract . 
Art.14. Tarifele se vor modifica/ajusta in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 
Art.15. Pentru tarifele modificate/ajustate ~i aprobate prin hotararea Consiliului local, se va incheia 
act adiponal la contractul de concesiune. 

Cap. VIIREDEVENTA 
Art.16. (1) Pentru activitatea concesionata concesionarul va achita redeventa de 1 % din valoarea 
lucriirilor prestate anual de catre concesionar. 

(2) Redeventa devine exigibila de la data de tncepere a contractului ~i va fi platita semestrial in contul 
notificat de concedent, panii la data de 15 ale primei luni urmatoare semestrului pentru care trebuie 
efectuata plata (de exemplu plata redeventei pentru primul semestru va fi efectuata inainte de data de 
15 iulie). 
(3) In cazul in care concesionarul nu efectueazii plata redeventei datorata concedentului in termenul 
prevazut Ia alin . (2), concedentul va plati penalitati de intarziere in cuantum de 0,1 % din suma 
datoratii pentru fiecare zi de intarziere, pana la achitarea integrala a debitului. 
( 4) Neplata redeventei de catre concesionar in termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadentei, 
confera concedentului dreptul de a considera contractul reziliat de deplin drept, tara a fi nevoie de nici 
o alta formalitate sau de interventia unei instante judeciitore~ti. 
(5) Prin prezentul contract nu sunt acceptate plati partiale. in cazul efectuarii unei astfel de plati 
partiale, concesionarul va fi indreptatit sa considere plata ca fiind neefectuata, devenind astfel 
incidente, prevederile alin. (3) ~i (4) ale prezentului articol. 
(6) Momentul efectuarii platii se considera a fi ziua 'in care contul concedentului este creditat cu suma 

reprezentfind tran~a semestriala de plata. 

Cap. VIII AASPUNDEREA CONTRACTUALA: 
Art. 17. Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor prevazute in prezentul contract de 
concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa. 
Art.18. Cuantumul despagubirilor stabilite in sarcina pfu1ii In culpa pentru neindplinirea orcareia 
dintre obligatiile asumate in prezentul contract se vor determina pe baza unui raport de expertizii, 
insusit de ambele plirti, care se va intocmi pentru fiecare imprejurare in parte, atunci cand va fi 
necesar. 
Cap. VIII FORTA MAJOR.A: 
Art.19. a) Forta majorii constii intr-o imprejurare de fapt imprevizibila ~i de neinlaturat care impiedica 
in mod efectiv ~i rara nici o culpa din partea vreunei piifti executarea obligaµilor contractuale. Sunt 
considerate asemenea imprejurari: razboaie, revolutii, cutremure, restricpi aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou. Nu este considerata forta majora o imprejurare asemenea celor enuntate, fiirii a 
exista o imposibilitate efectivii de executare. 
b) Forta majora, astfel cum a fost definita la lit a), apara de raspundere partea care o invoca. 
Art.20. Niciuna dintre piiftile contractante nu riispunde de neexecutarea la termen sau/§i de executarea 
in mod necorespunziitor, total sau partial, a oriciirei obligatii care ii revine in baza prezentului contract 
de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fast 
cauzata de forta majorii. 
Art.21. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 zile 
producerea evenimentului §i sii ia toate masurile -posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 



Art. 22. Daca in tennen de 30 zile consecutiv, de la producerea evenimentului imposibilitatea de 
executare respectiva nu inceteazii, piiqile au dreptul deplin s11-~i notifice incetarea prezentului contract 
de concesiune fiira ca vreuna dintre ele s11 pretindcl plata niciunei despiigubiri. 
Art. 23. intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de foqa majora nu atrage pentru 
niciuna din pfu1i penalizclri sau alte compensatii. Perioada de executare a contractului de concesiune 
va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata ~i acceptata foqa majora. 

Cap. X CONDITII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE: 
Art. 24. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional incheiat intre 
paqile contractante. 
Art.25. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de 
concesiune, cu notificarea prealabila cu 30 de zile a concesionarului, din motive exceptionale legate 
de interesul national sau local, dupa caz, sau in cazul aparitiei unor alte acte nonnative in domeniu. In 
cazul in care modificarea unilateralcl a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul s11 
primeasca fiira intarziere o justii despagubire. In caz de dezacord intre concedent ~i concesionar cu 
privire la suma despagubirii, aceasta va fr stabilita de catre instanta judecatoreasca competenra. Acest 
dezacord un poate, in nici un caz, sa pennira concesionarului sa nu-~i execute obligatiile contractuale. 
Art.26. Prezentul contract nu poate fi modificat prin act aditional, in sensul introducerii in obiectul 
acestuia a unei activitati care nu a racut obiectul delegiirii gestiunii. 

Cap. XI CONDITIILE DE RESTITUIRE SAU REPARTl'flE, DUPA CAZ, A BUNURILOR, 
LA INCETAREA DIN ORICE CAUZA A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 
Art.27. Bunurile care au apaftinut concesionarului ~i sunt utilizate de catre acesta pe intreaga perioadcl 
a valabiliratii contractului, constituie bunuri proprii, care la incetarea contractului raman in 
proprietatea concesionarului . 

Cap. XII MEN'flNEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL: 
Art.28. Raporturile contractuale dintre concedent ~i concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului 
financiar al concesiunii intre drepturile care ii sunt acordate concesionarului ~i obligatiile care ii sunt 
impuse prin prezentul contract 
Art.29. Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cre~terea sarcinilor legate de executia obligatiilor 
sale, daca aceasra cre~tere rezulta in urma unui caz de forta majora sau caz fortuit. 

Cap. XIII INTERDICTIA SUBDELEGARII ~I CESIONAREA CONTRACTULUI: 
Art.30. Se interzice concesionarului sa incheie cu teqi, cu exceptia celor declarap in oferta, contracte 
de subdelegare avand ca obiect prestarea serviciului delegat sau paqi din acesta. 
Art.31. Cesionarea contractului de delegare de catre concesionar unei alte societiiti nu este admisa 
decat in cazul in care aceastii societate este rezultatul divizarii, fuzionfilii sau infiintarii ca filialii a 
societiitii apaqinand concesionarului, cu aprobarea concedentului ~i corelata cu respectarea conditiilor 
initiale de atribuire a gestiunii. 

Cap. XIV INCET AREA CONTRACTULUI: 
Art. 32. (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in unnatoarele situatii: 
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca paqile nu convin, in scris, 
prelungirea acestuia in conditiile legii; 
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 
concedent, cu plata unei despagubiri juste ~i prealabile in sarcina concedentului, in caz de dezacord 
fiind competenta instanta de judecata; 
c) la disparitia, dintr-o cauzii de foqa majorii, a sistemului concesionat sau a unei pArti importante din 
acesta, prin renuntare, rara plata unei despagubiri; 
d) prin acordul de vointii al pfu1ilor, exprimat in scris; 
e) in cazul in care interesul local o impune, prin riiscumpiirarea unei concesiuni, care se poate face 
numai prin act administrativ, la propunerea concendentului. In acest caz se va intocmi o documentatie 
tehnico-economica m care se va stabili pretul rascumpararii. 
(2) In situatiile de incetare a concesiunii nu se percep daune. 



Cap. XV REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE: 
Art.33. Rezilierea de deplin drept a contractului opereaza: 
a) in cazul in care concesionarului i se retrage atestarea emisa de catre ANRSC, privind 
furnizarea/prestarea serviciului public de salubrizare sau cand aceasta nu este prelungitli dupa 
expirarea tennenului pentru care a fost acordata; 
b) in cazul nerespectarii oricareia dintre obligatiile contractuale de catre concesionar, cu plata unei 
despagubiri in sarcina concedentului, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata; 
c) .in cazul nerespectarii oricareia dintre obligatiile contractuale de catre concendent, cu plata unei 
despt\gubiri in sarcina concesionarului, in caz de dezacord fiind competentA instanta de judecata. 

Cap. XVI CLAUZA CONTRACTUAL.A PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI: 
Art.34. Concesionarul se obliga ca pe perioada derularii contractului de concesiune sa respecte 
legislatia, reglementarile, precum ~i hotararile Consiliului local in vigoare privind protectia mediului, 
preluand toate responsabilitaple in acest domeniu. 

Cap. XVII SANCTIUNI: 
Art.35. in caz de nerespectare a prevederilor prezentului contract se vor aplica sanctiunile prevazute 
in Regulamentul privind organizarea ~i funcponarea serviciului public de salubrizare in or~ul Breaza, 
aprobat prin HCL nr. 18/2017 coroborat cu celelalte prevederi legate in vigoare . 
Art.36. (1) In cazul in care concendentul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la depunerea 
acestora, la sediul concendentului, atunci acesta are obligatia de a plati, penalitati de intarziere de 
0, 1 % din valoarea facturii incepand cu ziua imediat unnatoare termenului de scadenta ~i pfillt\ la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 

(2) in cazul in care concesionarul nu efectueaza plata redeventei datorata concedentului in 
termenul prevazut la art.16, concedentul va plati penalitati de intarziere in cuantum de O, l % din suma 
datorata pentru fiecare zi de intarziere, pfilla la achitarea integrala a debitului. 
Art.37. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pfil1i, in mod 
culpabii ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde 
plata de daune-interese. 
Art.38. Concendentul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata concesionarului, rara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
concesionar. In acest caz, concesionarul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract indeplinira pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
Art. 39. Neindeplinirea de catre concesionar a indicatorilor de performanta in limitele prevazute, timp 
de 12 luni de la incheierea contractului , duce la rezilierea contractului, tara plata de despagubiri sau 
daune-interese, dupa notificarea prealabila a concesionarului cu minim 30 zile. 

Cap. xvm LITIGil: 
Art. 40. Concesionarul ~i concedentul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilii, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului. 
Art. 41. Dacii, dupa 45 de zile de la inceperea acestor tratative, concesionarul ~i concedentul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti. 

Cap. XIX DISPOZITII FINALE: 
Art. 42. Prezentul contract are ca anexe urmatoarele: 
Anexa nr.1 -Studiu de oportunitate a deciziei de delegare a gestiunii ; 
Anexa nr. 2 - Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, 
dezinfectie, deratizare din ora~ul BREAZA; 
Anexa nr. 3 - Regulamentul privind organizarea ~i functionarea serviciului public de salubrizare a 
ora~ului Breaza; 
Anexa nr. 4-Tarifele la serviciile delegate; 
Anexa nr. 5 - Oferta financiara; 
Anexa nr. 6-0ferta tehnica; 



Art. 43. Aceste anexe sunt obligatorii Ia prezentul contract ~i devin, in consecinta, parte integranta din 
acesta, din care vor decurge ~i efecte economico-financiare, care pot fi revizuite confonn prevederilor 
contractuale, cu acordul ambelor pru-ti. 
Art. 44. Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 
Art.45. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act aditional 
incheiat 1ntre pliftile contractante. 
Art. 46. Orice comunicare intre plkti, referitoare la lndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris, la adresele stabilite In prezentul contract. 
Art. 47. Orice document scris trebuie lnregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul 
primirii. 
Art. 48. Comunicarile intre ptiJ1i se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confinnarii in 
scris a primirii comunicarii: 
a) concesionar: fax e-mail: deradioni.serv@yahoo.com 
b) concedent: fax: 0244 340 428, e-mail: contact@primariabreaza.ro 
Art. 49. in cazul modificarii legislatiei privitoare la serviciile de salubrizare in timpul derularii 
contractului , partile se obliga sa modifice, prin act aditional partea reglementara a acestuia. Corelarea 
prevederilor legale cu prevederile contractule se va face de indata dupa aparitia acestora. 
Art. 50. Contractul va fi interpretat confonn legilor din Romania. Prezentul contract a fost incheiat in 
doua exemplare originale, cate una pentru fiecare parte. 
Art.51. Prevederile prezentului contract se completeaza cu prevederile legate in vigoare cu privire la 
organizarea ~i functionarea serviciului public pentru activitatea de deratizare, dezinfectie ~i dezinsectie 
din ora~ul BREAZA. 

CONCEDENT 
ORA~UL BREAZA 

PRIMAR, 
Gheorghe RI CHEA 

CONTRASEMNEAZA : 
SECRET AR GENERAL ORA~ 

Maria Catalina GORAN 

CONCESIONAR 
SC DERADIONI SERV SRL- Comuna CORNU 

ADMINISTRATOR, 
Joana Mihaela VLADILA 

~EF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL 
Elena SICHIM 

~EF SERV. IP-API 
Daniela BUNGHEZ 

AVIZAT 
CONSILIER JURIDIC 

Mihaela Ruxandra TUDOR 

INTOCMIT 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 

Petre-Daniel MACHEDON 



ANEXANr.4 

Tarifele la serviciile delegate : 

Tarif Suprafata 
Nr. Denumire operape/ lei/activitate lei/activitate x2 
Crt. activitate Lei/ mp. [Iara TVA] [Iara TVA] * 

mp. 
1. Dezinsectie cladiri 0,10 14.030,00 1.403,00 2.806,00 
2. Deratizare cladiri 0,12 6.730,00 807,60 ! 1.615,20 
3. Dezinfectie cladiri 0,10 16.637,50 1.663,75 I 3.327,50 
4. Dezinsectie parcuri 0,10 45.049,00 4.504,90 : 9.009,80 
5. Dezinsectie piete, 0,10 2.879,00 287,90 575,80 

targuri, o boare 
6. Deratizare piete, 0,12 2.879,00 345,48 690,96 

targuri, oboare 
TOTAL 9.012,63 18.025,26 

* Fiecare activitate va fi prestata de 2 ( doua) ori pe an sau ori de cate ori situatia o impune. 
Valoarea totala a contractuh1i cadru.: 90.126,30 lei fara TVA 

CON CED ENT 
ORA~ULBREAZA 

PRIMAR, 
Gheorghe RICHEA 

CONTRASEMNEAZA : 
SECRET AR GENERAL ORA~ 

Maria Catalina GORAN 

CONCESIONAR 
SC DERADIONI SERV SRL- Comuna CORNU 

ADMINISTRATOR, 
Joana Mihaela VLAD ILA 

~EF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL 
Elena SICHIM 

~EF SERV. IP-API 
Daniela BUNGHEZ 

AVIZAT 
CONSILIER JURIDIC 

Mihaela Ruxandra TUDOR 

INTOCMIT 
CONSILIER ACHIZITII PUBLIC 

Petre-Daniel MACHEDON 

RESPONSABIL CONTRACT 
i;;EF SERV. SITUATII URGENTE 

Marian NECULA 


