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CONTRACT PRESTARI SERVICII COLECTARE SELECTIVA DESEURI MUNICIPALE 

Nr.1143/21.09.2020 

 

I. PARŢILE CONTRACTANTE 

MONDOREK SRL, persoană juridică română cu sediul social situat în localitatea Carei, strada Peleş nr. 
9, judeţul Satu Mare, ORC - J30/676/2007,  CUI RO 21769164, având cont bancar deschis la ING BANK 
NV AMSTEDAM ,sucursala Satu-Mare ,cont bancar RO44INGB0022000043518911, reprezentată prin 
Nagy Horea Romulus -administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de o parte 

şi 

SC. Salgardenprest SRL cu sediul în Tasnad, str. Lacramioarelor, nr. 64, jud. Satu 
Mare,C.U.I. 27256818, J30/447/2010, reprezentată legal prin Maier Maria              in 
calitate de administrator, denumită în cele ce urmează BENEFICIAR. 

au convenit încheierea prezentului contract de prestari servicii cu respectarea urmatoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Prin prezentul Contract, Prestatorul se obligă să efectueze Beneficiarului urmatoarele servicii pe 
raza UAT TASNAD,  judetul Satu Mare: 

 servicii de transport pana la statia de sortare a Prestatorului ,a deseurilor municipale 
colectate selectiv  de la populatie (din poarta in poarta) de catre Beneficiar , reprezentand 
deseuri de ambalaje de metal, plastic, hartie si carton,sticla . 

 

 servicii de sortare,balotare si expediere catre reciclatorul final a deseurilor de ambalaje 
reciclabile 

2.2 Cantităţile de deşeuri care fac obiectul contractului vor fi recepţionate de reprezentanţii 
Prestatorului în baza raportului de sortare a deseurilor, comunicat lunar de catre Prestator 
Beneficiarului. 

III. PRETUL/TARIFUL CONTRACTULUI 
 
3.1 BENEFICIARUL se obligă să plătească PRESTATORULUI,  în schimbul serviciilor prestate  , un tarif 
in suma de 650 LEI +Tva/tona pentru deseul de ambalaj reciclabil efectiv expediat in numele UAT 
TASNAD, la reciclator si confirmat de acesta, rezultat in urma sortarii  (din totalul cantitatii de deseuri 
colectate , cantitatea valorificabila asupra careia se aplica tariful este cea rezultata in urma sortarii , 
fiind cantitatea efectiv trimisa la reciclator si confirmata de catre acesta), conform raportului de sortare 
a deseurilor, comunicat lunar de catre Prestator Beneficiarului  reprezentand pretul serviciilor prestate. 

Tariful prevazut contine contravaloarea serviciilor de transport a  deseurilor  municipale, 
sortare, balotare, trimitere la reciclator, cat si costul  de eliminare al deseurilor municipale 
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nereciclabile rezultate in urma sortarii cantitatilor de deseuri colectate (reprezentand 
max.30% din cantitatea totala colectata).   

3.2 In schimbul prestarii serviciilor sus mentionate, suplimentar, pe langa tariful mentionat mai sus, 
prestatorul va beneficia de posibilitatea valorificarii catre reciclatori a deseurilor colectate, in beneficiul 
sau, intrand gratuit in proprietatea cantitatilor de deseuri colectate. 

3.3 Tariful este valabil pana la data de 31.12.2020  , valoarea acestuia fiind modificata in functie de 
evolutia pietei  la inceputul fiecarui an si comunicata de catre Prestator Beneficiarului. 

3.4 Contravaloarea prestarilor de servicii  vor fi facturate lunar Beneficiarului in baza rapoartelor de 
sortare si a anexelor si avizelor de livrare a deseurilor de ambalaje catre reciclatorii final  comunicat 
acestuia in prealabil, pana cel tarziu in data de 15 a lunii urmatoare celei in care a fost colectata 
cantitatea de deseuri. 

3.5 Termenul de plata pentru achitarea facturilor este de maxim 30 de zile calendaristice calculate de la 
data emiterii fiecarei facturi. 

3.6 Pentru fiecare zi de intarziere in achitarea contravalorii facturilor emise de catre Prestator 
Beneficiarului in temeiul prezentului contract, Beneficiarul va datora si achita Prestatorului penalitati 
de intarziere in procent de 0,1 %/zi de intarziere din sumele datorate conform contractului. Penalitatile 
pot depasi cuantumul sumei asupra carora au fost calculate. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1 Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi parafării şi are o durată de 5 ani de la data 
încheierii . La expirarea perioadei contractuale, partile pot prelungi durata contractuala prin act 
aditional. 

V.  TRANSFERUL PROPRIETĂŢII 

5.1 Transferul de proprietate finală de la Beneficiar către Prestator se va realiză după comunicarea 
raportului de sortare care echivaleaza cu recepţia cantitatilor de deşeuri colectate. 
 

VI. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

6.1 Prestatorul va răspunde de transportul, sortarea,balotarea,depozitarea şi expedierea la reciclatorii 
finali a deşeurilor în condiţii legale, cu mijloace de transport autorizate. 

6.2 Prestatorul este obligat să deţină, obţină şi să reinoiască toate permisele, aprobările, avizele 
autorizaţiile sau licenţele necesare în vederea prestării serviciilor desfăsurate conform contractului. 

 

 

6.3 Sa intocmeasca rapoarte lunare pentru deseurile de ambalaje colectate din fluxul municipal,distinct 
pentru fiecare tip de material(carton,mase plastice ,metal,sticla),livrate la operatorul economic 
reciclator/valorificator in contul UAT TASNAD,pentru a fi acoperite costurile prin sistemul raspunderii 
extinse a generatorilor de deseuri de ambalaje. 

VII. OBLIGAŢIILE BENEFICIAR 

7.1 Beneficiarul va face toate diligentele pentru ca populatia să nu amestece deşeurile menajere cu 
cele care fac obiectul prezentului contract, in acest sens va proceda la afisarea de anunturi catre 
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populatie avand acest continut. Deseurile de ambalaje colectate selectiv nu trebuie sa contina 
lichide, pamant, nisip sau alte substante de acest gen. Deasemenea, deseurile de ambalaje colectate 
selectiv nu trebuie sa prezinte urme de contaminare cu uleiuri, vopsele si alte substante periculoase. 

7.2 Nerespectarea acestei obligaţii mentionate la art. 7.1 dă dreptul Prestatorului să refuze  
transportul deşeurilor neconforme. 

Alte obligatii ale Beneficiarului: 

 să achite preţul conform dispoziţiilor prezentului contract  
 să respecte toate clauzele prezentului contract şi să păstreze confidenţialitatea asupra acestora 
 să nu incheie contracte avand obiect similar cu terti, sub sanctiune achitarii de daune-interese.   
 să permita accesul si sa asigure conditii optime Prestatorului in vederea desfasurarii activitatii; 
 să asigure accesul personalului şi mijloacelor de transport al Prestatorului de la căile publice 

până la locul de depozitare al deşeurilor şi sa creeze toate conditiile necesare pentru ca 
Prestatorul să isi poată desfăşura în mod corespunzător  operaţiunile de recepţie şi încărcare 
a Deşeurilor în mijloacele de transport. 
 
VIII.  ALTE OBLIGAŢII 

8.1 Beneficiarul se obliga ca pe intreaga perioada de valabilitate a prezentului contract sa permita in 
conditii de exclusivitate Prestatorului sa desfasoare activitatea de transport si valorificare a deseurilor 
de ambalaje reciclabile conform obiectului prezentului contract, sub sanctiunea achitarii de daune 
interese reprezentand beneficiul nerealizat aferent intregii perioade contractuale. 

IX. CONDIŢII ŞI TERMENE DE COLECTARE 

9.1  Încarcărea deseurilor in mijloacele de transport autorizate ale Prestatorului va fi efectuată de 
personalul  Beneficiarului în conformitate cu regulile de protecţie a muncii şi mediului în vigoare. 

9.2 Beneficiarul va sigura colectarea  selectiva a deseurilor municipale din poarta in poarta ,precum si 
colectarea din  containere de pe domeniul public . 

X. CLAUZE DE VALIDITATE 

10.1. Rezilierea totală sau parţială a contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente. 
10.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care , din vina 
sa , a determinat încetarea contractului. 

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

11.1 Prezentul contract se consideră desfinţat deplin drept, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti în cazul în care una dintre părţi: 

- prin acordul partilor consemnat in scris ; 

- în cazul în care una dintre parţi este în procedura de lichidare (faliment); 

- prin denuntare unilatearala din partea Prestatorului cu notificare cu 30 de zile anterior 

XII. FORŢA MAJORĂ 

12.1 Nici una dintre parţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod 
necorespunzător a oricărei obligaţii ce îi revine în baza prezentului contract , dacă neexecutarea sau 
executarea defectuoasă a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de 
lege. 
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12.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte parţi în termen de maxim 3 zile 
lucratoare de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui sub sancţiunea neluării în seamă a invocării forţei majore. Partea care invocă forţa 
majoră este obligată să facă dovada printr-un certificat eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie 
Teritorială în maxim 5 zile şi probată în următoarele 10 zile cu certificat de confirmare a forţei majore. 

XIV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

14.1 Prezentul contract va fi interpretat în concordanţă cu legislaţia română în vigoare. 

14.2. Eventualele litigii ce pot apărea din derularea prezentului contract se vor rezolva de către părţi pe 
cale amiabilă. 

În cazul imposibilităţii de a ajunge la o soluţionare amiabilă în termen de 30 zile de la apariţia litigiului, 
părţile sunt de acord ca orice diferenţe de opinie, orice dispută, controversă sau reclamaţie apărută în 
cadrul sau în legătură cu contractul vor fi înaintate spre soluţionare Instanţelor de  Judecată competente 
de la sediul Prestatorului, respectiv Judecatoria Marghita/Tribunalul Bihor (jud. Bihor). 

 
XV. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PARŢI 

 
15.1  În accepţiunea parţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract 
. 
15.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală , ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată , 
cu confirmare de primire (A.R) şi se consideră primită la destinatar la data menţionată de oficiul poştal 
primitor pe această confirmare. 
15.3 Dacă notificarea se trimite prin fax , e-mail se consideră primită în prima zi lucratoare după cea în 
care a fost expediata, doar după confirmarea ei telefonic. 
15.4 Notificarea se consideră efectuată dacă a fost remisă personal sub semnatură autorizată de primire 
şi/sau prin mijloace moderne de comunicatie: fax/e-mail, cu confirmarea ei. 
15.5 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

XVI. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 
 

16.1 Parţile contractante se obligă să trateze toate informaţiile şi documentaţiile de care au luat la 
cunoştinţă în cursul derulării prezentului Contract ca informaţii confidenţiale, să nu le  divulge terţilor 
şi să păstreze secretul comercial, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic cealaltă parte. Parţile 
contractante vor pastra în strictă confidenţialitate toate datele şi informaţiile comerciale cu privire la 
preţuri, cantităţi, logistică utilizată, etc, orice denunţare a acestor informaţii de către o parte 
contractantă care pot leza interesele celeilalte părţi, poate atrage raspunderea părţii implicate în 
instanţă, cu recuperarea pagubelor create de către partea lezată. 
Excepţie de la această clauză o constituie autorităţile de mediu sau alte autoritati de control autorizate      
dupa ce in prealabil au fost informate ca documentele au caracter confidential. 
Încălcarea de către oricare dintre părţi a obligaţiei de confidenţialitate, va da naştere, în sarcina parţii 
aflate în culpă, a unei obligaţii de plată, cu tiltul de clauză penală, sumelor avansate de către cealaltă 
parte, până la momentul respectiv. 
16.2 Părţile se obligă să nu utilizeze pentru executarea prezentului Contract decât personalul care a 
acceptat să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor privind prezentul Contract şi a tuturor 
informaţiilor cu care aceştia din urmă vor intra în contact pe perioada derulării prezentului Contract, în 
desfăşurarea activităţii de prestări servicii. Părţile îşi asumă responsabilitatea în solidar cu personalul 
său pentru orice încălcare o obligaţiei de confidenţialitate. 
XVII.CLAUZE SPECIALE 
17.1 Datele cu caracter personal (elemente de identificare de tipul denumire, numele şi prenumele 
reprezentanţilor legali, telefon/ fax, telefon mobil, adresa sediu şi/ sau de corespondenţă, adresa de email,
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 date bancare, etc.) sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastra sau a 
persoanelor care vă reprezintă sunt colectate, utilizate şi prelucrate în baza unui interes legitim de natură 
comercială şi/ sau juridică în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale, pentru a încheia, executa şi finaliza 
prezentul contract, pentru îndeplinirea intereselor legitime, precum şi în scop de reclamă, marketing si 
publicitate. 
 În prelucrarea datelor cu caracter personal Părţile se angajează să respecte obligaţiile 
aplicabile acestora conform legislaţiei în vigoare în materie. Prezentul contract se constituie în 
consinţământ liber, expres şi neechivoc cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing. 
Consimţământul îşi produce efecte de la transmiterea cererii de ofertă  ş i  rămâne valabil până la 
retragerea lui.  
Consimţământul/ acordul poate fi retras oricând prin transmiterea unei solicitări scrise în 
acest sens la datele de identificare din art. I. 

 

XVIII. CLAUZE FINALE 

18.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional scris încheiat de către parţile 
contractante. 
18.2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti şi înlatură orice 
întelegere verbală anterioară  încheierii lui. 
Prezentul contract contine un numar de 5 (cinci) pagini, la care se adauga anexa, si a fost încheiat astazi 

data semnarii,  în două exemplare ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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