MODEL
CONTRACT DE COLECTARE DEŞEURI RECICLABILE
NR.__________ /__________

I. P RŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C ……………………………………..S.R.L. cu sediul social în Oradea,
str……………………………… nr…….. jud. Bihor, telefon ……………………………… ,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr……………………………, cod fiscal
nr……………….., având contul nr. …………………………………………., deschis la
TREZORERIA ORADEA, reprezentată de dna/dl. ……………………….cu funcţia de administrator,
în calitate de prestator, pe de o parte,
şi
1.2. Instituţia Prefectului judeţul Bihor, cu sediul în Oradea, str. Parcul Traian nr. 5 judeţul Bihor, cod
fiscal nr. …………………, având contul nr. ……………………………….. deschis la Trezoreria
Oradea, reprezentată de dl………………………, cu funcţia de PREFECT și dl.
………………………, manager public, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de colectare deseuri, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI ŞI OBLIGAŢIILE P RŢILOR
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă:
Colectarea deşeurilor reciclabile de hârtie, carton şi materiale plastice la sediul beneficiarului și
a Serviciului Pasapoarte din subordine (Oradea, Parcul Traian nr.5, respectiv str. Dun rea nr.
2) şi colectarea deşeurilor reciclabile de hârtie, carton şi neferoase(aluminiu) la sediul Serviciului
Regim Permise şi Înmatricularea Vehiculelor din subordinea beneficiarului (Oradea, str.
Dun rea nr. 2).
2.2. Prestatorul se obligă să realizeze următoarele:
 Să pună, gratuit, la dispozitia beneficiarului recipienţi de colectare, pe tipuri de deşeuri
reciclabile, recipienţi prevăzuţi cu sistem de închidere pentru prevenirea depozitării de deşeuri
menajere.
 Să asigure preluarea deşeurilor cu mijloace de transport proprii, adecvate, gratuit, de la sediul
şi punctul de lucru al beneficiarului, în termen de maximum 3 zile de la solicitarea telefonică a
beneficiarului.
 Să asigure, când este cazul, la solicitarea beneficiarului și în prezența reprezentantului acestuia,
distrugerea documentelor predate în vederea eliminării riscului de pierdere a unor informatii
confidentiale.
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 Să consemneze în scris, după cântărire, împreună cu reprezentantul beneficiarului, cantităţile de
materiale reciclabile preluate, pe tipuri de materiale, conform modelului de proces-verbal
atașat.
 Să achite în termen de max. 30 de zile de la comunicare, în contul de trezorerie indicat de
beneficiar, contravaloarea deșeurilor reciclabile, la prețul oferit în Propunerea financiară, în
baza facturii emise de beneficiar.
 Să achite majorări de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, pentru neplata facturii scadente,
calculate de la data scadenței facturii.
2.3. Beneficiarul se obligă să efectueze următoarele:
 Să înştiinţeze prestatorul data la care este în măsură să predea materialele reciclabile.
 Să predea materialele reciclabile de natura hârtiei, carton, materiale plastice și materiale
neferoase, prestatorului.
 Să emită factura în baza bonului de cântărire și a procesului-verbal transmise de prestator în
max. 3 zile de la primirea acestuia și să o comunice prestatorului în termen de max. 3 zile de la
emitere.
 Să vireze la bugetul de stat toate încasările astfel obtinute, în termen de max. 15 zile de la
încasare.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durată de 1 an de la data semnării de către părţi, putând fi prelungit
automat pentru aceeași perioadă, dacă nu există o notificare a vreunei părţi transmisă înainte cu min.
15 zile de expirarea contractului.
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Preturile oferite sunt:
-

Deseuri de hârtie/carton ……… lei/kg

-

Deseuri neferoase (aluminiu) ….. lei/kg

Preturile sunt ferme pe întreaga perioad a contractului si pot fi renegociate de p rți, la
solicitarea scris a oric rei p rți, dac pretul pietei scade/creste cu un procent de peste 20% faț
de cel asumat, modificarea fiind consemnat într-un act aditional.
4.2. Plata materialelor reciclabile predate se va face de către prestator în contul beneficiarului, în
termen de maximum 30 zile de la comunicarea facturii emise de beneficiar.
4.3. Factura se emite de beneficiar în baza documentelor de cântărire, semnate și de către
reprezentantul beneficiarului prezent la cântărire.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ŞI SUSPENDAREA
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal
arbitral/ instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
• nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la cap. II din prezentul contract;
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• este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare
(faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
• cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte
părţi;
• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de
către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea
prezentului contract.
• în cazul neachitării contravalorii a ultimelor 3 facturi.
5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.
VI. FORŢA MAJOR
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în
mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract,
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 2 zile,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.3. Dacă în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul săşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă dauneinterese.
VII. NOTIFIC RI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul/faxul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract. Exceptie face comanda care poate fi telefonică.
7.2. 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 de destinatar la data menţionată de oficiul
poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
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9.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective
nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
9.4. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele părţi şi se prelungeste,
prin acordul prezumat al părţilor pentru aceeași perioadă, dacă nu există o notificare prealabilă
contrară în acest sens.
9.5. Orice alte prestaţii suplimentare excedente prezentului contract pot fi furnizate de prestator la
comanda scrisă a beneficiarului.
9.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte
astăzi _................._ , data semnării lui.

PRESTATOR
S.C.

BENEFICIAR
INSTITUŢIA PREFECTULUI

SRL

JUDEŢUL BIHOR
Administrator

PREFECT

Serviciul Juridic

Coordonator Comp fin-cont
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