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ROMÂNIA                        ANEXA NR. 1 

SATU MARE                 LA HOTĂRÂREA NR. 90/2020 

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL  
 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
 

serie UAT nr. ......... din .......................... 
 

              PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1. GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., cu sediul în Municipiul București, Str. Barbu 
Văcărescu, nr. 164A, etaj 3, Clădire Birouri C3, cam. 18-22, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului sub nr. J40/1057/30.01.2019, CUI RO36584466, cont bancar 
RO84BACX0000001360217001, deschis la UniCredit Bank Buzău, telefon 0311.065.010, email 
office@greenresources.ro, reprezentată de dl. Adin Ionescu, în calitate de Director General,  

denumită în continuare „BENEFICIARUL”,   

şi 

2. ORAȘUL TĂȘNAD, cu sediul în ..............................., Str ........................................., nr. ...., sector / 
judeţ ............................., cod fiscal ........................., cont bancar ...................................................., 
deschis la .............................................., telefon: ..................., fax ............................., e-
mail ............................................., reprezentată de ...................................., în calitate de Primar,  

denumită în continuare „PRESTATORUL”, 

Denumite în mod individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”, 

Având în vedere că Beneficiarul: 
a) este operator economic legal constituit, autorizat de Comisia de supraveghere a răspunderii 

extinse a producătorilor ca organizaţie care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă 
a producătorului, deţinând Licenţa de Operare nr. 9 din iunie 2019 emisă de Ministerul Mediului,  

b) implementează răspunderea extinsă a producătorului în conformitate cu art. 16 alin. 5 lit. b), art. 
17 aIin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare (în continuare denumită „Legea 
249/2015”), Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare (în continuare denumită „O.U.G. nr. 196/2005”), astfel cum au fost modificate prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 31/2019 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, 

c) trebuie să asigure pentru Clienţi un obiectiv anual cumulat de cantităţi de deşeuri de ambalaje din 
fluxul municipal valorificate prin reciclare şi/sau valorificate prin incinerare în instalaţii de incinerare 
cu recuperare de energie, 

d) a încheiat contracte privind implementarea obligaţiilor răspunderii extinse a producătorului cu 
operatorii economici responsabili (în continuare denumiţi în mod colectiv „Clienţii”), pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite de O.U.G. nr. 196/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi Legea 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Clienţii fiind obligaţi în temeiul art. 17 
alin. (2) din Legea nr. 211/2011 „să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de 
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gestionare a deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a 
producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deşeuri”, 

e) are obligaţia potrivit art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (în continuare 
denumită „Legea 211/2011”) să „încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare” cu 
autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului 
Bucureşti şi, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pentru deşeurile generate în 
gospodăriile populaţiei, „pentru acoperirea costurilor nete pentru deşeurile de ambalaje gestionate 
prin serviciul de salubrizare, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate prin contract de la 
operatorii economici responsabili” conform pt. 17 lit. q) pt. (i) din Ordinul ministrului mediului nr. 
1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului 
de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului (în continuare denumit „Ordinul 1362/2018”), sume care vor fi utilizate de unităţile 
administrativ-teritoriale „exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate” potrivit art. 59 alin. (6) 
din Legea nr. 211/2011; 

Având în vedere că Prestatorul este o unitate administrativ-teritoriala din Romania: 
a) indreptatita sa solicite „organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul 
răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul 
specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc 
serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare”, conform art. 59 alin. (4) 
din Legea nr. 211/2011; 

b) care are incheiat un contract de delegare pentru serviciul public de salubrizare cu operatorul de 
salubrizare delegat - .....................................................; 

c) care va raporta Beneficiarului cantităţile raportate de către operatorul de salubrizare în 
conformitate cu facturile de livrare a deşeurilor de ambalaje din fluxul municipal, distinct pe fiecare 
tip de material, la operatorul economic reciclator/valorificator, dupa validarea de catre Prestator a 
dosarului lunar de trasabilitate, 
 

Părţile au convenit încheierea prezentului contract (denumit în continuare „Contractul”), în condiţiile de 
mai jos: 

 I.   OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 Obiectul Contractului îl constituie: 

a) acoperirea de către Beneficiar a costurilor nete pentru deşeurile de ambalaje gestionate de către 
Prestator prin serviciul de salubrizare, în limita cantităţilor de ambalaje primare preluate prin 
contract de la Clienţi, pe baza documentatiei contractuale ; 

b) raportarea lunară de către Prestator a deşeurilor de ambalaje din fluxul municipal, distinct pe 
fiecare tip de material, gestionate prin serviciul de salubrizare şi livrate la operatorul economic 
reciclator/valorificator agreat în prealabil de Părţi cu operatorul de salubrizare, în contul 
Beneficiarului, pentru care vor fi acoperite costurile menţionate la lit. a) de mai sus; 

c) raportarea de către Prestator, conform pct. 26 lit. g) din Ordinul nr. 1362/2018, a cantităţilor (i) 
achiziţionate de la populaţie, pe tip de material, de către operatorii economici autorizaţi din punct 
de vedere al protecţiei mediului, notificaţi/înregistraţi la Prestator conform art. 20 alin. (8) şi (9) din 
Legea nr. 249/2015, şi (ii) livrate la operatorul economic reciclator/valorificator, cantităţi alocate 
Beneficiarului, pentru care Beneficiarul va acoperi costurile pentru campanii de informare şi 
educare a publicului confom pct. 21 lit. e) din Ordinul nr. 1362/2018; 

d) acoperirea costurilor ocazionate pentru desfasurarea de catre Prestator impreuna cu Beneficiarul 
de campanii de informare şi educare a publicului prevazute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 
249/2015. 

1.2. În vederea executării Contractului, pentru cresterea performantelor operatorului de salubrizare si 
pentru determinarea compozitiei deseurilor de ambalaje din deseuri municipale care urmeaza sa fie 
valorificate prin incinerare cu recuperare de energie, Prestatorul împreună cu reprezentanţii operatorului 
de salubrizare delegat vor proceda, trimestrial, la determinari cantitative si de compoziţie a deşeurilor de 
ambalaje din fluxul municipal, pe tip de material.  
1.3. Având în vedere modificarile legislative recente in domeniul responsabilitatii extinse a 
producatorului, Părţile se obligă să se informeze reciproc despre evoluţia actelor normative aplicabile, 
agreand totodata ca in cazul unor modificari legislative, sa semneze acte aditionale pentru adaptarea 
clauzelor contractuale. 
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II.   DURATA CONTRACTULUI 
2.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnarii şi va fi aplicabil pe 5 ani de zile.  
2.2 In cazul in care nu intervin modificari legislative semnificative, Partile pot agrea prelungirea 
termenului Contractului printr-o notificare transmisa de oricare dintre Parti, cu cel putin 15 (cincisprezece) 
zile inainte de expirarea termenului contractual, urmand ca Partile sa semneze, pana la data expirării, un 
act aditional de prelungire. 
2.3 Obligaţiile Prestatorului in baza prezentului Contract se vor considera îndeplinite si realizate prin 
documente datate până la data de ________, orice livrare ulterioară datei de ________ neputand face 
obiectul unei plăţi din partea Beneficiarului, decat in cazul unor modificari legislative exprese, ulterioare 
datei semnarii Contractului. 

III.   PRETUL CONTRACTULUI 
3.1 În schimbul serviciilor prestate Beneficiarului, Prestatorul va emite lunar o factură (in continuare 
denumita „factura lunara”), care acoperă contribuţia plătită de Beneficiar Prestatorului, in conformitate cu 
Anexa nr. 4 din Contract, in funcţie de cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal raportate 
Beneficiarului. Aceasta factura va fi intocmita lunar, la solicitarea Beneficiarului, dupa confirmarea 
cantitatilor de deseuri de ambalaje de catre operatorul economic reciclator/valorificator conform art. 4.3. 
Tariful nu include TVA. 
3.2 In cazul in care va fi stabilit un tarif de referinta unic printr-un act normativ emis ulterior datei 
semnarii Contractului, Părţile se obligă să aplice tariful de referinta din luna in care respectivul tarif intra 
in vigoare.  
3.3.  In perioada cuprinsa intre momentul semnarii prezentului Contract si momentul stabilirii tarifului de 
referinta unic, tarifele folosite de Parti pentru facturarea lunara sunt cele stabilite de Prestator pentru 
acoperirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje din flux municipal, calculate pe baza 
costurilor operatorului de salubrizare, conform Anexei nr. 4 la Contract. 
3.4. Pe factura lunara emisă, Prestatorul va menţiona la descrierea serviciilor prestate, obligatoriu și 
textul:  

„Prestări servicii în baza Contractului de prestări servicii serie UAT nr. ........ / ............., deşeuri de 
ambalaje din .................. (se va scrie tipul de material si codul de deseu de ambalaj), din flux 
municipal, în contul GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., CUI RO36584466, încredinţate 
în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare şi valorificare din O.U.G. nr. 196/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, in baza documentelor financiar-contabile si justificative validate de Primaria 
....................................”. 

3.5 În cuantumul cantităţilor raportate Prestatorului de catre operatorii economici autorizati pentru 
colectarea deseurilor de ambalaje, notificati/inregistrati la Prestator conform art. 20 alin. (8) si (9) din Legea 
nr. 249/2015, si alocate trimestrial Beneficiarului de catre Prestator ca urmare a raportarii conform art. 1.1 
lit. c) din Contract, Prestatorul va fi indreptatit sa solicite Beneficiarului sa acopere costurile privind 
derularea campaniilor de informare şi educare a publicului, conform art. 5.19 din Contract. In acest caz, 
Prestatorul, dupa organizarea respectivelor campanii, va emite o factură (in continuare denumita „factura 
pentru derularea de campanii”), in vederea acoperirii de catre Beneficiar a costurilor pentru derularea 
impreuna a campaniilor de informare şi educare a publicului, prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 
249/2015.  
3.6 In Anexa nr. 5 din Contract se regaseste Centralizatorul cantitati de deseuri de ambalaje preluate 
prin achizitie de la populatie conform art. 20 alin. (8) si (9) din Legea nr. 249/2015, raportate trimestrial 
Prestatorului de catre operatorii economici autorizati si alocate de catre Prestator Beneficiarului; declaraţia 
trimestrială a Prestatorului, pe care Prestatorul se obliga sa il transmita operatorilor economici autorizati 
pentru colectarea deseurilor de ambalaje, notificati/inregistrati la Prestator conform art. 20 alin. (8) si (9) 
din Legea nr. 249/2015 in vederea raportarii trimestriale. 

 IV.   PLATĂ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
4.1 Avand in vedere faptul ca operatorul de salubrizare livreaza deseuri de ambalaje pe cod „15.01.__” 
unui operator economic reciclator/valorificator, facturile lunare vor fi emise Beneficiarului de catre 
Prestator in baza cantitatilor raportate acestuia din urma de catre operatorul de salubrizare, in conformitate 
cu facturile de livrare a deseurilor de ambalaje, distinct pe fiecare tip de material, si confirmate 
Beneficiarului de operatorul economic reciclator/valorificator.  
4.2 Facturile lunare emise conform art. 1.1 lit. b) din Contract vor fi intocmite de către Prestator în baza 
cantităţilor raportate acestuia de către operatorul de salubrizare, în conformitate cu facturile de livrare a 



4 

 

deseurilor de ambalaje din flux municipal, distinct pe fiecare tip de material, si confirmate Beneficiarului 
de operatorul economic reciclator/valorificator. Fiecare factura lunara, in mod obligatoriu: 
a) va fi intocmita de Prestator la anuntul expres al Beneficiarului, in urma obtinerii confirmarii mai sus 
mentionate,  
b) va cuprinde doar cantitatile confirmate de operatorul economic reciclator; 
c) va contine textul integral prevazut la art. 3.4 din Contract; 
d) va fi însoţita de documentele mentionate in art. 5.7 din Contract. 
4.3 În cazul în care, într-o lună, operatorul de salubrizare delegat de către Prestator livreaza deseuri 
de ambalaje din flux municipal catre operatorul economic reciclator, iar confirmarea din partea operatorului 
economic reciclator este „zero” cantitati de deseuri de ambalaje din flux municipal care sa indeplineasca 
conditiile tehnice minimale de introducere intr-o instalatie de reciclare, vor fi aplicabile dispozitiile art. 5.15 
din Contract.  
4.4 Transmiterea necorespunzătoare a documentelor prevăzute la art. 5.7 va da dreptul Beneficiarului 
de a solicita remedierea neregularităţilor constatate și retransmiterea documentelor conforme, precum si 
refuzul platii facturii lunare pentru luna respectiva. 
4.5  Beneficiarul va achita Prestatorului factura lunara care va contine contravaloarea servicilor 
prestate, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării în registrul de intrări-ieşiri al Beneficiarului 
a documentelor menţionate la art. 5.7. În cazul în care factura lunara nu este însoţită de documentele 
prevazute in art. 5.7, Beneficiarul va refuza efectuarea plăţii. 
4.6 În cazul încălcării de către Prestator a obligaţiei prevăzute la art. 5.7., Beneficiarul are dreptul de 
a prelungi termenul de plată până la remedierea situaţiei care a determinat prelungirea termenului de 
plată. Prevederile acestui articol nu se aplică lunii ianuarie 2021 pentru raportarea lunii decembrie 2020, 
când nu este permisă încălcarea de către Prestator a obligaţiilor prevăzute la art. 5.7. 
4.7 Facturile lunare emise de Prestator nu vor fi programate pentru efectuarea plății până la 
transmiterea prezentului Contract şi a eventualelor acte adiţionale restante, în original, semnate şi 
stampilate. 
4.8 În cazul în care, într-o lună, operatorul de salubrizare delegat de către Prestator nu va livra cantităţi 
de deseuri de ambalaje din deşeuri municipale care să îndeplinească condiţiile legale, unui operator 
economic reciclator/valorificator, Prestatorul va avea obligaţia să notifice acest lucru Beneficiarului în scris. 
În acest caz, Prestatorul nu va putea emite factură care să facă obiectul vreunei plăţi din partea 
Beneficiarului. 
4.9 Plata facturii aferente campaniilor prevazute in art. 6.6 din Contract se face in termen de 60 de zile 
de la data înregistrării în registrul de intrări-ieşiri al Beneficiarului a documentelor financiar-contabile si 
justificative, in copie conform cu originalul, care atesta cheltuielile ocazionate cu respectivele campanii de 
informare şi educare a publicului.  
4.10 Pentru nerespectarea termenului de plată a facturii lunare/campanii prezentate de Prestator, 
acesta va fi îndreptăţit să solicite Beneficiarului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,01% pe zi de 
întârziere din suma neachitată, până la concurența sumei neachitate, cu excepţia cazurilor mentionate la 
articolul 4.3. 
 

V.   DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 
5.1. Prestatorul declară şi garantează Beneficiarului că obligaţiile stabilite în sarcina sa prin acest 
Contract sunt valabile şi pe deplin opozabile, putând fi puse în executare în conformitate cu prevederile 
Contractului, încheierea acestuia neîncălcând în vreun fel legea, fiind obţinute toate aprobările interne 
necesare pentru semnarea Contractului. 
5.2. Prestatorul asigură pentru derularea prezentului Contract delegarea operatorului de salubrizare (i) 
în vederea colectării/sortării şi livrării pentru reciclare a cantităţilor lunare şi anuale de deșeuri de ambalaje 
din flux municipal estimate în Anexa nr. 1.1. şi (ii) în vederea colectării/sortării şi livrării pentru valorificare 
a cantităţilor lunare şi anuale de deșeuri de ambalaje din flux municipal estimate in Anexa nr. 1.2. 
Cantitatile estimate in Anexa nr. 1.1 si Anexa nr. 1.2 reprezinta cantitati minime pe care Prestatorul va fi 
obligat sa le raporteze Beneficiarului.  
5.3. Prestatorul garantează valabilitatea licenţei/autorizaţiei de mediu a operatorului de salubrizare 
delegat, pe toată perioada derulării Contractului, inclusiv prelungirea valabilităţii acesteia la expirarea 
termenului pentru care a fost emisă. Prestatorul se obligă să comunice Beneficiarului, în cel mai scurt timp 
posibil, orice modificare intervenită cu privire la licenţa/autorizaţia de mediu deţinută de operatorul de 
salubrizare delegat. Prestatorul va răspunde faţă de Beneficiar pentru prejudiciul provocat Beneficiarului 
prin orice întârziere sau omisiune de a comunica modificarea intervenită, precum şi în cazul transmiterii 
de informaţii eronate având ca efect inducerea în eroare a Beneficiarului cu privire la situaţia de drept/fapt. 
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5.4. Prestatorul se obligă să agreeze operatorul economic reciclator/valorificator împreună cu 
Beneficiarul şi cu operatorul de salubrizare, inainte ca operatorul de salubrizare sa livreze cantitatea 
respectiva, asigurându-se că operatorul economic autorizat are calitatea de operator economic 
reciclator/valorificator pentru respectivul tip de material şi/sau este înscris în lista menţionată în art. 25 
alin. (2) din Legea nr. 249/2015.  
5.5. Prestatorul se obligă să solicite operatorului de salubrizare să stipuleze distinct atât pe facturile de 
livrare către operatorii economici reciclatori/valorificatori, cat si pe documentele care insotesc transportul, 
conform legislației în vigoare, următorul text: 

,,DEŞEURI DE AMBALAJE din .................. (se va scrie tipul de material si codul de deseu de 
ambalaj), din flux municipal al UAT ......................, în contul GREEN RESOURCES 
MANAGEMENT S.A., CUI RO36584466, contract nr ....... /.............. încredinţate în scopul 
îndeplinirii obiectivelor anuale ale organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea 
extinsă a producătorilor din O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 
nr. 249/2015 cu modificările şi completările ulterioare”.  

Prestatorul este partea responsabilă în mod exclusiv pentru îndeplinirea acestei obligaţii. 
5.6. Prestatorul se obligă să transmită către autorităţile competente, cu fidelitate şi la termenele legale, 
toate raportarile si informatiile solicitate de legislaţia în vigoare. 
5.7. Prestatorul se obligă ca, până la data de 7 a lunii următoare celei în care s-au prestat serviciile, să 
transmită Beneficiarului (i) în format electronic prin utilizarea programului informatic pus la dispoziţie pe 
site-ul www.greenresources.ro sau prin e-mail, în format excel, la adresa tehnic@greenresources.ro, şi 
(ii) în format material, cantităţile de deşeuri de ambalaje din flux municipal, livrate la operatorul economic 
reciclator/valorificator declarate în următoarele documente: 
a) centralizatorul justificativ conform modelului din Anexa nr. 3.1 si/sau Anexa nr. 3.2,  
b) facturile de livrare la operatorul economic reciclator/valorificator, avizele de insotire a marfii, 
formulare de incarcare-descarcare, in copie conform cu originalul, semnate si stampilate de catre 
reprezentantul legal al operatorului de salubrizare. 
5.8 Operatorul de salubrizare va fi tinut responsabil pentru toate documentele care dovedesc 
activitatile de colectare, transport, stocare temporară si sortare, premergatoare livrarii la operatorul 
economic reciclator/valorificator, in contul Beneficiarului. In cazul unui eventual control asupra activitatii 
Beneficiarului, Prestatorul se obliga sa faciliteze comunicarea cu operatorul de salubrizare in vederea 
punerii la dispozitie a tuturor documentelor care atesta trasabilitatea deseurilor de ambalaje raportate 
Beneficiarului. 
5.9  În cazul în care operatorul de salubrizare livrează deşeurile de ambalaje colectate unui operator 
economic colector intermediar care la rândul său livrează deşeurile de ambalaje unui operator economic 
reciclator autorizat, documentele care se vor transmite Beneficiarului sunt documentele care dovedesc 
trasabilitatea deşeurilor de ambalaje, de la Prestator la colectorul intermediar şi de la colectorul 
intermediar la operatorul economic reciclator, respectiv toate documentele care dovedesc trasabilitatea 
pentru fiecare etapă de livrare în parte, inscrise in art. 5.7 din Contract. 
5.10. Prestatorul se obligă să transmită lunar, pe cheltuiala sa, la sediul Beneficiarului, documentele 
menţionate la art. 5.7, Prestatorul si operatorul de salubrizare fiind direct şi exclusiv responsabili pentru 
conformitatea şi legalitatea acestora şi a operaţiunilor care au stat la baza emiterii acestora, supunându-
se dispoziţiilor penale în vigoare, incluzând fără limitare, infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnatură 
privată, uz de fals şi falsul în declaraţii.  
5.11. Prestatorul garantează totodată că, pe întreaga durată a executării prezentului Contract, va intra 
în raporturi contractuale cu operatori economici numai cu asigurarea respectării autorizaţiilor/licenţelor 
necesare pe întregul traseu de trasabilitate, şi că, la solicitarea Beneficiarului, va depune toate diligenţele 
pentru a facilita acestuia obţinerea de informaţii de la operatorii economici mai sus menţionaţi, în ceea ce 
priveşte obiectul prezentului Contract. 
5.12. Prestatorul garantează că deșeurile de ambalaje din fluxul municipal colectate si sortate de 
operatorul de salubrizare delegat, care fac obiectul prezentului Contract si sunt alocate Beneficiarului, nu 
vor fi utilizate pentru indeplinirea obiectivelor anuale, stabilite conform O.U.G. nr. 196/2005 şi Legii 
249/2015, de către alte organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului, conform declaraţiei lunare din Anexa nr. 3.1 si/sau Anexa nr. 3.2 (înaintată la data fiecărei 
raportări), sub incidenta dispoziţiilor Codului penal. Daca o eventuala inspectie fiscala a autoritatilor 
competente ar demonstra ca respectivele cantitati au facut obiectul unei duble raportari din partea 
Prestatorului sau a operatorului de salubrizare, Prestatorul este obligat sa-l despagubeasca pe Beneficiar 
cu 2 lei/kg pentru cantitatea de deseuri de ambalaje din fluxul municipal raportata dublu. 

http://www.greenresources.ro/
mailto:tehnic@greenresources.ro
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5.13. Prestatorul are obligaţia de a individualiza cu fidelitate cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul 
municipal valorificate prin reciclare/valorificare pentru Beneficiar, specificând cantităţile de deşeuri în 
centralizatorul justificativ din Anexa nr. 3.1 si/sau Anexa nr. 3.2. 
5.14. Prestatorul răspunde faţă de Beneficiar şi faţă de autorităţile competente pentru modul în care îşi 
îndeplineşte obligaţiile decurgând din prezentul Contract, Prestatorul având deplina responsabilitate în 
verificarea dosarului de trasabilitate transmis de operatorul de salubrizare delegat (documente financiar-
contabile si justificative conform art. 5.7 din Contract), pentru individualizarea corectă a cantităţilor de 
deşeuri de ambalaje din fluxul municipal de pe documentele de raportare. Pentru a dovedi respectarea 
legislatiei in vigoare, in vederea indeplinirii acestei obligatii, Prestatorul se obliga sa pastreze integral 
dosarele lunare de trasabilitate transmise de operatorul de salubrizare pe o perioada de 5 ani de la data 
încheierii exercițiului financiar în care au fost obținute (din coroborarea dispozițiilor Ordinului Ministrului 
Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile şi ale Legii nr. 211/2011). 
5.15. În cazul prevazut la art. 4.3 din Contract, teza a doua, Prestatorul se obliga la stornarea facturii 
respective, emise catre Beneficiar, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii de catre Beneficiar.  
5.16. În cazul livrarii de deseuri de ambalaje din flux municipal de catre operatorul de salubrizare pentru 
valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie în contul Beneficiarului, 
cantitatea de deseuri livrata sub cod 19.12.12 va avea compozitia deseurilor de ambalaje, determinata 
trimestrial conform art. 1.2 din Contract, distinct pe tip de material (hartie-carton, plastic, lemn), inscrisa 
pe factura de livrare la operatorul economic valorificator.  
5.17 Ca urmare a art. 1.1 lit. c) din Contract, Prestatorul se obligă să declare Beneficiarului, până la 
data de 15 ale lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, cu titlu gratuit, cantitatile de deşeuri de ambalaje 
din fluxul municipal, pe tip de material, (i) preluate prin achiziţie de la populaţie de către operatorii 
economici colectori autorizaţi notificaţi/înregistraţi la Prestator conform art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 
249/2015, si (ii) livrate la operatorul economic reciclator/valorificator. 
5.18 In ceea ce priveste cantitatile raportate de Prestator catre Beneficiar conform art. 5.17 de mai sus, 
Partile stabilesc faptul ca operatorii economici colectori autorizaţi notificaţi/înregistraţi vor fi tinuti 
responsabili pentru toate documentele care dovedesc activitatile de colectare si livrare la operatorul 
economic reciclator/valorificator, in contul Beneficiarului. In cazul unui eventual control asupra activitatii 
Beneficiarului, Prestatorul se obliga sa faciliteze comunicarea cu operatorii economici autorizati 
notificati/inregistrati in vederea punerii la dispozitie a tuturor documentelor care atesta trasabilitatea 
deseurilor de ambalaje raportate Beneficiarului. 
5.19 Cantitatile de deseuri de ambalaje prevazute la art. 5.17 din Contract vor fi raportate Beneficiarului 
pentru indeplinirea obiectivelor anuale, Prestatorul fiind indreptatit conform pct. 21 lit. e) din Ordinul nr. 
1362/2018 sa primeasca de la Beneficiar „costurile pentru derularea (...) de campanii de informare şi 
educare a publicului” in limita valorii stabilite de lege. 

VI.   DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

6.1 Beneficiarul declară Prestatorului că este operator economic legal constituit, autorizat de Comisia 
de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor ca organizaţie care implementează obligaţiile 
privind răspunderea extinsă a producătorului, deţinând Licenţa de Operare nr. 9 din iunie 2019 emisă de 
Ministerul Mediului. În acest sens, Beneficiarul ataşează în Anexa nr. 2 Licenţa de Operare valabilă la 
data semnarii Contractului.   
6.2  Beneficiarul declară şi garantează Prestatorului că obligaţiile stabilite în sarcina sa prin acest 
Contract sunt valabile şi pe deplin opozabile, putând fi puse în executare în conformitate cu prevederile 
Contractului, încheierea Contractului neîncalcând în vreun fel legea şi/sau actul său constitutiv, fiind 
obţinute toate aprobările interne necesare pentru semnarea Contractului. 
6.3 Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea servicilor asigurate și facturate în mod 
corespunzător de Prestator, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. IV din Contract. În caz de întârziere 
la plata facturii lunare sau a facturii pentru derularea de campanii prezentate de Prestator, care nu se 
datoreaza culpei acestuia, Prestatorul va fi îndreptăţit să pretindă Beneficiarului penalităţi de întârziere în 
cuantumul prevăzut la art. 4.10, Beneficiarul urmând a le plăti la solicitarea scrisă a Prestatorului, efectuată 
conform art. 12.4.  
6.4 Beneficiarul este indreptatit sa includa in raportarile sale cantitatile raportate, cu titlu gratuit, de 
Prestator conform art. 5.17 din Contract, cantitati de deseuri de ambalaje din fluxul municipal, pe tip de 
material, (i) preluate prin achiziţie de la populaţie de către operatorii economici colectori autorizaţi 
notificaţi/înregistraţi la Prestator conform art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015, si (ii) livrate la 
operatorul economic reciclator/valorificator.  
6.5 Conform art. 16 alin. (9) lit. h) din Legea nr. 249/2015, Beneficiarul va asigura, la solicitarea 
Prestatorului, preluarea şi valorificarea de către operatorii economici autorizaţi a deşeurilor de ambalaje 
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din fluxul municipal, colectate separat/sortate, în limita cantităţilor şi tipurilor de materiale de ambalaje 
contractate cu Clienţii. În acest caz, Beneficiarul va desfăşura activităţi de comerţ cu respectivele deşeuri 
de ambalaje, pentru care a acoperit costurile de gestionare, doar în situaţia în care veniturile obţinute din 
comercializare depăşesc cheltuiala suplimentară generată de gestionarea acestora. 
6.6 Conform pct. 17 lit. e) din Ordinul nr. 1362/2019, Beneficiarul se obliga sa desfăşoare anual, 
împreună cu Prestatorul, campaniile prevăzute la art. 21 din Legea nr. 249/2015. In vederea acoperirii 
costurilor pentru derularea acestor campanii de informare şi educare a publicului, Beneficiarul va plati, 
conform art. 4.9 din Contract, în baza documentelor financiar-contabile si justificative, in copie conform cu 
originalul, care atesta respectivele cheltuieli.  
6.7 Beneficiarul este obligat sa includa in raportul anual privind activitatea desfăşurată, conform pct. 
26 lit. g) din Ordinul nr. 1362/2019, cantitatile de deseuri de ambalaje raportate de catre Prestator potrivit 
art. 1.1 lit. c) din Contract. 

VII.   RĂSPUNDERI 

7.1 Părţile contractante se obligă reciproc să-şi îndeplinească obligaţiile asumate în condiţiile şi 
termenele prevăzute prin prezentul Contract. 
7.2 În cazul în care oricare dintre Părţi nu îşi execută obligaţiile asumate prin prezentul Contract, 
Partea în culpă se obligă să acopere celeilalte Părţi prejudiciile cauzate, cu excepţia situaţiei în care 
încălcarea obligaţiei se datorează unor motive obiective, care au fost aduse la cunoştinţa celeilalte Părţi 
în termen de 3 zile de la apariţia acestora, printr-o notificare scrisă.  
7.3 Prestatorul răspunde faţă de Beneficiar pentru modul în care îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 
prin prezentul Contract. În cazul în care Prestatorul, în mod culpabil, îşi indeplineşte în mod 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul Contract, acesta va suporta integral sumele imputate 
Beneficiarului de către autorităţile competente, în legătură cu prezentul Contract. 

VIII.   MODIFICAREA CONTRACTULUI 

8.1 Dispoziţiile prezentului Contract vor putea fi modificate sau completate numai prin acte adiţionale 
agreate în scris de ambele Părţi, care vor trebui a fi returnate de către Prestator: 
a) iniţial prin e-mail, în termen de 5 zile lucrătoare; 
b) ulterior prin curier, în original, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data transmiterii de către 
Beneficiar a actului adiţional.   
8.2. Având în vedere că la data semnării prezentului Contract, nu au fost publicate in Monitorul Oficial 
al României toate actele normative subsecvente O.U.G. nr. 74/2018, Prestatorul se obligă să semneze in 
termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la inițiativa Beneficiarului, un act adițional pentru conformarea 
cu prevederile actelor normative mai sus menționate. Această clauză este valabilă și pentru orice alte acte 
normative care ar influenţa obligaţiile părţilor. 
8.3. Prezentul Contract reprezintă singurul înscris aplicabil pe durata desfăşurării acestuia, începând 
cu data semnării lui, conform art. 2.1. 

 
IX.   NOTIFICĂRI 

9.1 Orice notificare transmisă de către o Parte contractantă celeilalte Părţi, în baza prezentului 
Contract, va fi considerată a fi valabilă dacă a fost făcută în scris, semnată corespunzător de 
reprezentantul legal al fiecărei Părţi şi trimisă celeilalte Părţi prin curier sau e-mail la datele de contact 
prevăzute în partea introductivă a Contractului. Transmiterea actelor adiţionale va putea fi făcută conform 
art. 8.1.  
9.2 În cazul în care notificarea se face prin curier, ea va fi considerată primită de destinatar la data 
menţionată de curier. 
9.3 În cazul în care notificarea se face prin e-mail, ea va fi considerată primită dacă niciun mesaj de 
eroare sau de «out-of-office» nu a fost emis de serverul destinatarului şi/sau dacă există un raport de 
confirmare a expediţiei. Ea va fi considerată primită în aceeaşi zi, dacă a fost transmisă în zilele lucrătoare, 
în intervalul 08:30 – 17:00 sau în ziua lucrătoare imediat următoare dacă a fost transmisă în afara acestui 
interval. 
9.4. Notificările verbale se pot lua în considerare de către Părţi, dar trebuie confirmate în scris prin 
intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
9.5 Partea care își modifică adresa sediului social, adresa de e-mail, contul bancar, persoanele de 
contact/reprezentanții desemnați pentru derularea prezentului Contract, va anunța imediat cealaltă Parte. 
În cazul în care o Parte încalcă această obligație, notificarea transmisă la adresa prevăzută în Contract, 
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conținând datele de identificare prevăzute în Contract, va fi considerată valabilă, orice notificare 
suplimentară solicitată de Partea în culpă fiind făcută ramburs. 
 
 X.   FORŢA MAJORĂ 
10.1 Forţa majoră, convenită ca fiind un eveniment imprevizibil, care are loc după momentul semnării 
prezentului Contract şi care împiedică una sau ambele Părţi să-şi îndeplinească în mod corespunzător 
sau Ia timp obligaţiile asumate prin acesta, exonerează de răspundere Partea care o invocă în condiţile 
legii. 
10.2 Partea care invocă forţa majoră va notifica cealaltă Parte, în termen de trei (3) zile de Ia apariţia 
respectivului caz de forţă majoră şi va remite celeilalte Părţi dovezile emise de către autoritatea 
competentă, în cel mult 48 de ore de la obţinerea acestora. 
10.3 Dacă durata dovedită a existenţei cazului de forţă majoră este mai mare de zece (10) zile de la 
data apariţiei sale, cele două Părţi vor angaja consultări pentru a decide condiţiile de continuare a derulării 
Contractului. În cazul în care, în termen de treizeci (30) zile de la data iniţierii acestor consultări, Părţile 
nu reuşesc să asigure executarea valabilă a Contractului, acesta se consideră de drept încetat, începând 
cu data expirării termenului de treizeci (30) zile anterior menţionat.  
10.4 Exonerarea de răspundere este valabilă numai pe durata existenţei cazului de forţă majoră. 

 
XI.   CONFIDENTIALITATE & PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

11.1. În prelucrarea datelor cu caracter personal, Părțile declară că, informațiile puse la dispoziția 
Beneficiarului în vederea realizării obiectului prezentului Contract sunt confidențiale, acestea obligându-se 
să respecte dispozițiile legale în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal și, în particular, 
pe cele ale Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare denumit „Regulamentul”). 
11.2. În sensul prevederilor Regulamentului, Beneficiarul și Prestatorul prelucrează aceleaşi date cu 
caracter personal, ambele Părţi având în raport cu persoana vizată (persoana fizică ale cărei date sunt 
prelucrate), calitatea de operator în sensul art. 4 alin. (7) din Regulament, fiecare Parte stabilind, în funcție 
de realizarea propriului obiect de activitate, scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.  
11.3. Categoria de persoane vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate sunt persoane 
fizice - salariații Părţilor si ai operatorului de salubrizare delegat.  
11.4. Temeiul prelucrării este reprezentat de prezentul Contract, precum și de obligatia legala de a asigura 
trasabilitatea deseurilor de ambalaje conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru 
mediu.  
11.5 În lipsa unor dispoziţii legale contrare, datele vor fi stocate timp de 5 ani de la data încheierii 
exercițiului financiar în care au fost obținute în scopul prelucrării (din coroborarea dispozițiilor Ordinului 
Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile şi ale Legii nr. 
211/2011). 
11.6. In vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Beneficiarul poate 
prelucra datele cu caracter personal furnizate de către Prestator următoarelor categorii de destinatari: 

• furnizor servicii stocare si arhivare date; 
• furnizor de servicii IT; 
• furnizor de servicii de găzduire; 
• auditor extern; 
• consultant extern pe probleme de mediu; 
• avocat; 
• autorități publice (Administraţia Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului, Parchet, Poliţie, 

instanțe judecătorești si alte organe abilitate ale statului), în baza şi în limitele prevederilor 
legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate. 

11.7. Partile se obliga sa ia toate măsurile necesare în vederea preîntâmpinării incidentelor de securitate 
fizică și informatică ce implică datele cu caracter personal prelucrate. 
11.8. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile mai sus menționate atrage după sine răspunderea 
Partilor, conform prevederilor Regulamentului. 
11.9. Partile vor colabora în orice chestiune legată de prelucrarea datelor cu caracter personal în limitele 
prevăzute de Regulament. 

XII.   ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

12.1 Oricare dintre Părţi este îndreptăţită să denunţe prezentul Contract, fără prezentarea unei justificări 
în acest sens, cu condiţia notificării intenţiei sale în scris către cealaltă Parte cu cel puţin 15 (cincisprezece) 
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zile înaintea datei de la care va opera încetarea efectelor Contractului. În cazul în care, prin încetarea 
efectelor Contractului, Ia iniţiativa Prestatorului, s-ar produce prejudicii Beneficiarului şi/sau Clienţilor 
acestuia, Prestatorul va despăgubi Beneficiarul, pentru prejudiciile cauzate. 
12.2 Prin excepţie de Ia dispoziţiile art. 12.1, Contractul va fi desfiinţat de îndată, fără punere în 
întârziere şi fără nicio altă formalitate în afara unei notificări scrise făcute de Partea afectată, în 
următoarele cazuri: 

12.2.1 încetarea valabilităţii licenţei de operare existente a Beneficiarului; 
12.2.2 retragerea dreptului de operare a Beneficiarului ca organizație care implementează 
răspunderea extinsă a producătorului; 
12.2.3 declararea stării de insolvabilitate sau a falimentului Beneficiarului; 
12.2.4 incetarea activităţii Beneficiarului; 
12.2.5 cesiunea prezentului Contract de către una dintre Părţi, fără acordul celeilalte – a se vedea 
art. XIII de mai jos. 

12.3 În cazul în care o Parte şi-a încălcat obligaţiile esenţiale asumate prin prezentul Contract, acesta 
poate fi reziliat cu condiţia transmiterii unei notificări scrise de către cealaltă Parte. Partea care solicită 
rezilierea va indica în notificarea scrisă motivele rezilierii şi data de la care Contractul încetează să mai 
producă efecte. 
12.4 În vederea valorificării daunelor şi penalităţilor prevăzute în prezentul Contract, Partea îndreptăţită 
va notifica în scris cealaltă Parte, împreună cu documentele pe care îşi întemeiază pretenţiile. În măsura 
în care pretenţiile sunt întemeiate, Partea în culpă se obligă a le achita în termen de 30 (treizeci) de zile 
de la data solicitării lor. 
12.5 În măsura în care modificările legislative au un impact semnificativ asupra executării Contractului, 
Partile se obliga sa le solutioneze pe cale amiabila in termen de 30 (treizeci) de zile de la aparitia actului 
normativ.  
12.6 Contractul poate înceta, de asemenea, ca efect al: 
a) acordului scris al Părţilor; 
b) ajungerii la termen; 
c) forţei majore, cu respectarea prevederilor de la art. X de mai sus. 
12.7 În cazul în care asupra activităţii Prestatorului sau operatorului de salubrizare planează o 
suspiciune rezonabilă de fraudă penală cu privire la cantităţile raportate Beneficiarului, acesta din urmă 
va fi îndreptăţit să înceteze Contractul de îndată, după notificarea Prestatorului de această situaţie, fără a 
mai fi ţinut să achite contravaloarea respectivelor servicii. Totodată, Beneficiarul se obligă să nu 
folosească respectivele cantităţi pentru a îndeplini obiectivele Clienţilor săi. 
12.8 Încetarea prezentului Contract, pentru oricare dintre cazurile menţionate mai sus, cu excepţia 
cazului prevăzut în art. 12.7, nu va avea efecte asupra obligaţiilor deja scadente între Părţi.  
 

XIII.   CESIUNEA 
13.1 Părţile se obligă să nu cesioneze total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul Contract, fără 
acordul expres scris al celeilalte Parti. 
13.2 În cazul în care una dintre Părţile contractante încalcă obligaţia prevăzută la art. 13.1, cealaltă 
Parte nu va fi ţinută să recunoască şi să respecte contractul de cesiune. 

XIV.   DREPT APLICABIL ŞI COMPETENŢĂ 

14.1 Prezentul Contract se supune legii române. 
14.2 Părţile convin ca orice diferend care va decurge din sau în legatură cu acest Contract, inclusiv 
referitor Ia interpretarea, validitatea, încheierea, modificarea, desfiinţarea sau executarea acestuia, să fie 
soluţionat pe cale amiabilă.  
14.3 În cazul în care diferendul nu va putea fi soluţionat de Părţi pe cale amiabilă, acesta va fi deferit 
spre soluţionare instanţelor de judecată competente potrivit dispoziţiilor de drept comun.   

 
XV.   CLAUZE FINALE 

15.1 Prezentul Contract a fost semnat la data de __.__.2020, la Bucureşti, în 2 (două) exemplare 

originale, în limba română, ambele cu aceeaşi forţă juridică, fiecare Parte intrând în posesia unui 
exemplar. 
15.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, prin încheierea prezentului Contract, Părţile declară că l-au citit, că 
îşi asumă şi acceptă în mod expres toate condiţiile şi termenii din acest Contract. 
15.3 Din momentul semnării prezentului Contract, acesta înlocuieşte orice altă înţelegere scrisă sau 
verbală între Părţi. 
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15.4 În cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Contract devine nulă, celelalte clauze rămân 
valabile. Părțile vor proceda în așa fel încât să înlocuiască clauza fără efecte juridice cu una permisă de 
lege, care să aibă scopul economic avut de clauza fără efecte juridice. În mod corespunzător, acest lucru 
se aplică și în cazul lacunelor contractuale. În lipsa unei modificări a respectivelor clauze, se vor aplica de 
drept clauzele prevăzute de dispozițiile legale în materie. 

 
XVI. ANEXE 

16.1 Prezentul Contract conţine 8 Anexe, care fac parte integrantă din Contract, după cum urmează: 
Anexa nr. 1.1 - Cantităţi minime estimate de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal pe care Prestatorul 
se obligă prin operatorul de salubrizare să le obtina din colectare/sortare şi să le livreze pentru valorificare 
prin reciclare in contul Beneficiarului, în baza Contractului;  
Anexa nr. 1.2 - Cantităţi minime estimate de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal pe care Prestatorul 
se obligă să le obtina din colectare/sortare şi să le livreze pentru valorificare prin incinerare in instalatii de 
incinerare cu recuperare de energie în contul Beneficiarului, in baza Contractului; 
Anexa nr. 2 – Copie a licenţei emise de autorităţile competente în baza căreia Beneficiarul încheie 
prezentul Contract; 
Anexa nr. 3.1 - Centralizator deseuri de ambalaje din fluxul municipal livrate la reciclare in contul 
Beneficiarului; alocarea lunara a deşeurilor de ambalaje din flux municipal conform art. 4.2 din Contract; 
declaratia lunara a Prestatorului; 
Anexa nr. 3.2 - Centralizator deseuri de ambalaje din fluxul municipal livrate la valorificare prin incinerare 
cu recuperare de energie in contul Beneficiarului; alocarea lunara a deşeurilor de ambalaje din flux 
municipal conform art. 4.2 din Contract; declaratia lunara a Prestatorului; 
Anexa nr. 4 - Tarife de referinta pentru executarea Contractului de prestari servicii serie UAT nr. 
......... din ..........................; 
Anexa nr. 5 – Centralizator cantitati de deseuri de ambalaje preluate prin achizitie de la populatie conform 
art. 20 alin. (8) si (9) din Legea nr. 249/2015, raportate trimestrial Prestatorului de catre operatorii 
economici autorizati si alocate de catre Prestator Beneficiarului; declaraţia trimestrială a Prestatorului. 
Anexa nr. 6 – Fundamentarea costurilor operatorului de salubrizare privind gestionarea deseurilor de 
ambalaje din flux municipal, care stau la baza tarifului de reciclare stabilit de Prestator pentru acoperirea 
costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje din flux municipal, livrate operatorului economic 
reciclator. 
 

Beneficiar,                                                              Prestator,                    
                                                       

GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.     [Primărie]         

           
         Adin Ionescu      [Nume complet primar]  
         Director General     [Calitatea reprezentantului] 
 
         Anca Babeş 
         Director Tehnic 
 
         Elena Badea 
         Director Financiar 
 
 

Viza de legalitate    
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Anexa nr. 1.1 

Cantităţi minime estimate de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal pe care Prestatorul se obligă prin operatorul de salubrizare să le 
obtina din colectare/sortare şi să le livreze pentru valorificare prin reciclare in contul Beneficiarului, în baza Contractului  

 

    Cantitatea estimata de 
deseuri de ambalaje 
din flux municipal 
contractata (tone*) 

Total: ian. – dec. 2020 
din care  

IAN FEB MART APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOV DEC Total 

TIP DE MATERIAL / COD 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Hârtie şi  carton 15.01.01  - - - - - - - - -     - 

Plastic 
 
 

PET 15.01.02  - - - - - - - - -     

Altele 15.01.02  - - - - - - - - -     

Sticlă 15.01.07    - - - - - - - - -     

Metal 
 

Oţel 15.01.04  - - - - - - - - -     

Aluminiu 15.01.04  - - - - - - - - -     

Lemn 15.01.03   - - - - - - - - -     

TOTAL    - - - - - - - - -     

* Cantitatea va fi exprimata in tone, cu doua zecimale, fara rotunjiri 

 
Beneficiar,                                                                 Prestator,                    

GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.         [Primărie]         
           
         Adin Ionescu         [Nume complet primar]  
         Director General        [Calitatea reprezentantului] 
 
         Anca Babeş 
         Director Tehnic 
 
         Elena Badea 
         Director Financiar 
 

Viza de legalitate 
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  Anexa nr.1.2 
 

Cantităţi minime estimate de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal pe care Prestatorul se obligă prin operatorul de salubrizare să le obtina 
din colectare/sortare si să le livreze pentru valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie în contul 

Beneficiarului, in baza Contractului  
 

    Cantitatea estimata de 
deseuri de ambalaje din 

flux municipal 
contractata conform 

determinarii de 
compozitie (tone*) 

Total: ian. – dec. 2020 
din care 
 

IAN FEB MART APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOV DEC Total 

TIP DE MATERIAL 
CONFORM 
DETERMINARII DE 
COMPOZITIE / COD 
 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Hârtie şi  carton 
15.01.01 

 - - - - - - - - -     - 

Plastic 
 

PET 15.01.02  - - - - - - - - -     

Altele 15.01.02  - - - - - - - - -     

Lemn 15.01.03    - - - - - - - - -     

TOTAL    - - - - - - - - -     

* Cantitatea va fi exprimata in tone, cu doua zecimale, fara rotunjiri 
 

 
Beneficiar,                                                                 Prestator,                    

GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.         [Primărie]         

           
         Adin Ionescu         [Nume complet primar]  
         Director General        [Calitatea reprezentantului] 
 
         Anca Babeş 
         Director Tehnic 
 
         Elena Badea 
         Director Financiar 
 
 

Viza de legalitate
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Anexa nr. 2 
 

Copie a licenţei emise de autorităţile competente în baza căreia Beneficiarul încheie prezentul 
Contract: 
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Anexa nr. 3.1 
 

Centralizator deseuri de ambalaje din fluxul municipal livrate la reciclare  
in contul GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. 

        

Nr. 
crt. 

 
Denumire 
operator 

salubrizare 

Factura  
Deseu de 

ambalaj din 
.................... 
cod 15 01 … 

Cantitate 
(tone*) 

Valoare 
factura cu 
TVA (lei) 

Denumire operator economic 
reciclator 

Nr. 
Data 

 1              

 2               

 3               

 4               

 5               

  
TOTAL / TIP MATERIAL 

        

* Cantitatea va fi exprimata in tone, cu doua zecimale, fara rotunjiri 

 
Centralizator deseuri de ambalaje din fluxul municipal livrate la reciclare prin intermediar 

in contul GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. 
 

 
* Cantitatea va fi exprimata in tone, cu doua zecimale, fara rotunjiri 

 
Alocarea lunară a deşeurilor de ambalaje din flux municipal conform art. 4.2 din Contract 
 

Nr 
Crt. 

Denumire organizaţie 
care implementează 
răspunderea extinsă a 
producătorilor 

Cantitate alocata per tip de deşeu de ambalaj din flux municipal (tone*) 

 
Hartie-
carton 

15 01 01 

 
Plastic 

15 01 02 

 
PET 

15 01 02 

 
Oţel 

15 01 04 

 
Aluminiu 
15 01 04 

 
Sticlă 

15 01 07 

 
Lemn 

15 01 03 

1 GREEN RESOURCES 
MANAGEMENT S.A. 

       

* Cantitatea va fi exprimata in tone, cu doua zecimale, fara rotunjiri 

 
 

Nr crt

Denumirea 

operatorului 

economic 

intermediar 

CUI
Cantitate 

(tone)

Nr si data 

document 

de livrare

Operatiunea 

de 

valorificare 

cf legii 

211/2011

Denumirea 

operatorului 

economic 

reciclator 

CUI
Cantitate 

(tone)

Nr si data 

document 

de livrare

Operatiune

a de 

valorificare 

cf legii 

211/2011

1

2

3

TOTAL / TIP MATERIAL
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Declaraţie lunară a Prestatorului 
 

Subsemnatul, ...................................., în calitate de primar al ...................................., 

declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, cu privire la falsul 

în declaraţii, următoarele:  

1) cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal care au fost raportate şi realizate în luna 

____________ 2020, în executarea Contractului de prestări servicii încheiat cu GREEN 

RESOURCES MANAGEMENT S.A., sunt deseuri de ambalaje generate care nu au mai fost 

şi care nu vor mai fi utilizate în raportarea la îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare 

către alt operator economic licenţiat, astfel cum sunt stabilite de legislaţia în vigoare, privind 

gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

2) pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal ce au fost raportate şi realizate 

în luna ____________ 2020 în executarea Contractului de prestări servicii încheiat cu GREEN 

RESOURCES MANAGEMENT S.A., garantăm respectarea trasabilităţii deşeurilor de 

ambalaje conform prevederilor prezentului Contract şi ale legislaţiei în domeniu în vigoare, de 

la generatorii din fluxul municipal, până la reciclator/valorificator, prin prezentarea 

centralizatorului justificativ; 

3) toate datele referitoare la cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal raportate şi 

realizate în luna ____________ 2020 în executarea Contractului de prestări servicii încheiat 

cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., sunt conforme cu realitatea şi cu dispoziţiile 

legale în vigoare; şi 

4) documentele realizate pentru luna ____________ 2020, în vederea derulării Contractului de 

prestări servicii încheiat cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. respectă dispoziţiile 

legale în vigoare. 

Dată astăzi ..................., în două exemplare originale, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este 

pedepsit de legislaţia în vigoare. 

 
 
 
 
[Primărie]         
[Nume complet primar]  
[Calitatea reprezentantului] 
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Anexa nr. 3.2 
 

Centralizator deseuri de ambalaje din fluxul municipal livrate la valorificare prin incinerare cu 
recuperare de energie in contul GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. 

        

Nr. 
crt. 

 
 

Denumire 
operator 

salubrizare 

Factura  

Deseu de 
ambalaj din 
.................... 

cod 15 01 01 / 
15 01 02 /  
15 01 03 

Cantitate 
(tone*) 

Valoare 
factura cu 
TVA (lei) 

Denumire operator economic 
valorificator 

Nr. 
Data 

 1              

 2               

 3               

 4               

 5               

  
TOTAL / TIP MATERIAL 

        

* Cantitatea va fi exprimata in tone, cu doua zecimale, fara rotunjiri 

 
 

Alocarea lunară a deşeurilor de ambalaje din flux municipal conform art. 4.2 din Contract 
 

Nr 
crt. 

Denumire organizaţie care 
implementează 
răspunderea extinsă a 
producătorilor 

Cantitate alocata per tip de deşeu de ambalaj din flux municipal (tone*) 

Hartie-carton 
15 01 01 

Plastic 
15 01 02 

PET 
15 01 02 

Lemn 
15 01 03 

1 GREEN RESOURCES 
MANAGEMENT S.A. 

    

* Cantitatea va fi exprimata in tone, cu doua zecimale, fara rotunjiri 
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Declaraţie lunară a Prestatorului 
 

Subsemnatul, ...................................., în calitate de primar al ...................................., 

declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, cu privire la falsul 

în declaraţii, următoarele:  

1) cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal care au fost raportate şi realizate în 

luna ____________ 2020, în executarea Contractului de prestări servicii încheiat cu 

GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., sunt deseuri de ambalaje generate care nu 

au mai fost şi care nu vor mai fi utilizate în raportarea la îndeplinirea obiectivelor de 

reciclare/valorificare către alt operator economic licenţiat, astfel cum sunt stabilite de 

legislaţia în vigoare, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

2) pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal ce au fost raportate şi 

realizate în luna ____________ 2020 în executarea Contractului de prestări servicii 

încheiat cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., garantăm respectarea 

trasabilităţii deşeurilor de ambalaje conform prevederilor prezentului Contract şi ale 

legislaţiei în domeniu în vigoare, de la generatorii din fluxul municipal, până la 

reciclator/valorificator, prin prezentarea centralizatorului justificativ; 

3) toate datele referitoare la cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal raportate 

şi realizate în luna ____________ 2020 în executarea Contractului de prestări servicii 

încheiat cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., sunt conforme cu realitatea şi cu 

dispoziţiile legale în vigoare; şi 

4) documentele realizate pentru luna ____________ 2020, în vederea derulării Contractului 

de prestări servicii încheiat cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. respectă 

dispoziţiile legale în vigoare. 

Dată astăzi ..................., în două exemplare originale, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este 

pedepsit de legislaţia în vigoare. 

 
 
 
 
[Primărie]         
[Nume complet primar]  
[Calitatea reprezentantului]
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Anexa nr. 4 
 

 
 

 
Tarife de referinta pentru executarea  

Contractului de prestari servicii serie UAT nr. ......... din .......................... 
 
 
 
 

 
 
 

Treciclare = ________ lei/Tona (confom H.G. 942/2017 privind aprobarea Planului 
National de Gestionare a Deseurilor (P.N.G.D.), pagina 262) 

Tvalorificare = 30 lei/tona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Beneficiar,                                                              Prestator,                    
                                                       

GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.     [Primărie]         

           
         Adin Ionescu      [Nume complet primar]  
         Director General     [Calitatea reprezentantului] 
 
         Anca Babeş 
         Director Tehnic 
 
         Elena Badea 
         Director Financiar 
 
 

Viza de legalitate 
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Anexa nr. 5 
 
 

Centralizator cantitati de deseuri de ambalaje preluate prin achizitie de la populatie 
conform art. 20 alin. (8) si (9) din Legea nr. 249/2015, raportate trimestrial Prestatorului de 

catre operatorii economici autorizati si alocate de catre Prestator Beneficiarului 
 
 

Trimestrul ..... 2020 
 

* Cantitatea va fi exprimata in tone, cu doua zecimale, fara rotunjiri 

 
Declaraţie trimestrială a Prestatorului 

 
Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al Primariei 

...................................., declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul 

Penal, cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:  

1) cantităţile din centralizatorul de mai sus reprezinta deşeuri de ambalaje din fluxul municipal 

preluate prin achizitie de la populatie conform art. 20 alin. (8) si (9) din Legea nr. 249/2015, 

de catre operatorii economici autorizati si raportate trimestrial catre Primaria 

...................................; 

2) cantităţile din centralizatorul de mai sus au fost alocate si raportate de Primaria 

................................... catre GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., ca fiind realizate în 

trimestrul _____ 2020, în executarea Contractului de prestări servicii serie UAT nr. ......... din 

__.__.2020; 

3) cantităţile din centralizatorul de mai sus sunt deseuri de ambalaje generate care nu au mai 

fost şi care nu vor mai fi utilizate în raportarea la îndeplinirea obiectivelor de 

reciclare/valorificare către alt operator economic licenţiat, astfel cum sunt stabilite de legislaţia 

în vigoare, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; si 

4) toate datele referitoare la cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal raportate şi 

realizate în trimestrul _____ 2020 în executarea Contractului de prestări servicii serie UAT nr. 

......... din __.__.2020 încheiat cu GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., sunt declarate 

de catre operatorii economici autorizati ca fiind livrate la operatori economici reciclatori. 

Dată astăzi ..................., în două exemplare originale, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este 

pedepsit de legislaţia în vigoare. 

 
Prestator,                    

                                                       
[Primărie]         

         [Nume complet primar]  
[Calitatea reprezentantului] 

  

Nr. 
crt. 

Operator economic colector Deseu de 
ambalaj din  
.................... 
cod 15 01 …  

Cantitate 
achizitionata 

(tone*) 

Cantitate 
livrata 
(tone*) 

Operator economic reciclator  

Denumire CUI Denumire CUI 

        

        

        

        

 
TOTAL / TIP MATERIAL 
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Anexa nr. 6 
Fundamentarea costurilor operatorului de salubrizare privind gestionarea deseurilor 

de ambalaje din flux municipal, care stau la baza tarifului de reciclare stabilit de 
Prestator pentru acoperirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje din 

flux municipal, livrate operatorului economic reciclator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestator,                    

                                                       
[Primărie]         

         [Nume complet primar]  
[Calitatea reprezentantului] 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

GHEORGHE RACOLȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 
 


