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privind aprobarea caietului de sarcini si a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
dezinfectie, dezinsectie, deratizare la nivelul Orasului Comanesti  

Consiliul Local al Orasului Comanesti, jud. Back' intrunit in sedinta ordinara din 
data de 22.10.2021; 

A viind in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 45089/13.10.2021 intocmit de seful Serviciului Administratie 

Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti; 
- Referatul de aprobare nr. 45089/B/13.10.2021 a Primarului Orasului Comanesti; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conform itate cu: 
- prevederile art. 1 alin. (2), litera -e", ale art. 3 si art. 8 alin. (1), aim. (3) lit c1^1) si lit. i), 

art. 23, alin. (1), lit. b), si ale art. 29 alin. (1), alin (8) lit. b), alin (9) din Legea nr. 51/2006, 
privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor; 
- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini — 

cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; 
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d si alin (7) lit. n, art. 139 aim. 1, at art. 196 alin. 1 lit, a si 

al art. 197, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta 
urmatoarea: 

Ttl 
Art. 1. Consiliul Local aproba Caietul de sarcini pentru serviciul de dezinfectie, 

dezinsectie, deratizare la nivelul Orasului Comanesti, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Consiliul Local aproba modelul de contract de delegare a gestiunii pentru serviciul 
de dezinfectie, dezinsectie, deratizare la nivelul Orasului Comanesti, conform Anexei nr. 2 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de dezinfectie, dezinsectie, deratizare 
se va incheia pe o durata de 1 an. 

Art. 4. Consiliul Local aproba mandatarea domnului Viorel Miron, in calitate de primar al 
Orasului Comanesti pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
dezinfectie, dezinsectie, deratizare cu operatorul selectat. 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, Primarului 
Orasului Comanesti, A.N.R.S.C.U.P. Bucuresti, precum si directiilor, serviciilor si 
compartimentelor interesate, pentru ducere la indeplinire, cu termen de contestare in 30 de zile de 
la comunicare, la Tribunalul Bacau. 
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Contrasemneaza 
Secretar general, 

Jurist Daniela CHIRILA 



ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 	/22.10.2021 

CAIETUL DE SARCINI 
AL ACTIVITATH DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE $1 

DERATIZARE 

CAP. 1 
Obiectul caietului de sarcini 

ART. 1 
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de 

salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in 
conditii de eficienta si siguranta. 

ART. 2 
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in 

vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de 
gestiune adoptat. 

ART. 3 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfa.surarii activitatii dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza. 
ART. 4 
(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 

nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a 
terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele 

asemenea. 
(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, 

inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si 
reglementari le in legAtura cu desfasurarea serviciului de salubrizare. 

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea 
si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii 
serviciului/activitatii dezinsectie, dezinfectie si deratizare si care sunt in vigoare. 

ART. 5 
Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare. 

CAP. 2 
Cerinte organizatorice minimale 

ART. 6 
Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura: 
a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena munc ii, protectia 

muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea 
si combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de 
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca; 

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sou 
prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in regulamentul serviciului de salubrizare; 

d) furnizarea cdtre autoritatea administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor 
solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul de 
salubrizare, in conditiile legii; 
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e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 
f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru 

care are hotardre de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea intregii cantitati 
de deseuri municipale i lasarea in stare de curatenie a spatiului destinat depozitarii recipientelor de 
precolectare; 

g) aplicarea de metode performante de management care sä conduca la reducerea costurilor de operare; 
h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectdrii selective in cantitati suficiente, etanse si 

adecvate mijloacelor de transport pe care le au in dotare; 
i) inlocuirea mijloacelor de precolectare care prezinta defectiuni sau neetanseitati; 
j) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti; 
k) realizarea unui sistem de evidentA a sesizarilor i reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora; 
1) evidenta orelor de functionare a utilajelor; 
m) tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor i raportarea periodicã a situatiei autoritatilor 

competente, conform reglementarilor in vigoare; 
n) personalul necesar pentru prestarea activitdtilor asumate prin contract sau prin hotardrea de dare in 

administrare; 
o) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de 

interventie; 
p) o dotare proprie cu instalatii i echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor in 

conditiile stabilite prin contract; 
q) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale. 
ART. 7 
Obligatiile i raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul 

serviciului, aprobat prin H.C.L. nr. 2/06.01.2016 privind aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului 
de salubrizare la nivelul Orasului Comanesti, modificat i completat prin H.C.L. nr 128/03.08.2020. 

ART. 8 
In caietele de sarcini se vor preciza conditiile de realizare a reparatiilor, a investitiilor, precum si a altor 

cheltuieli pe care le va face operatorul, specificandu-se modul de aprobare si decontare a acestora in 
cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea administratiei publice locale si operator. 

CAP. 3 
Serviciul de salubrizare: Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea 

ART. 9 
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitdtile de dezinsectie, dezinfectie i deratizare, in 

conditiile legii, in aria administrativ-teritoriald a Orasului Comanesti. 
ART. 10 
Activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor aplica la urmatoarele objective si suprafete 

din Orasul Comanesti. 
ART. 11 
Obiectivele i suprafetele unde se vor aplica activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare sunt 

specificate in anexa nr. 1  . 
ART. 12 
Materialele ce se folosesc si consumurile specifice: vor fi prezentate fisele tehnice ale produselor, din 

care sä rezulte inclusiv: 
- consumul specific pentru o infestare medie cu rozdtoare, respectiv insecte; 
- forma de prezentare a substantelor care se vor folosi in cadrul contractului(drajeuri, batoane, 

graunte tratate sau alte forme); 
- documente de calitate emise de producatori. 

ART. 13 
Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalatillor si al cantitdtilor: 



13.1. Executarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie i deratizare trebuie sa se realizeze in maxim 7 
zile pentru o etapa, ceea ce presupune asigurarea numarului necesar de utilaje si personal calificat. 
Neincadrarea in acest termen constituie executarea necorespunzatoare a activitatii. 

13.2. Obligatiile si raspunderile personalului operativ ale operatorului sunt cuprinse in regulamentul 
serviciului. 

ART. 14 
Pentru buna organizare si urmarire a executiei se va intocmi un grafic anual, trimestrial, lunar in baza 

propunerii tehnice si aprobat de achizitor, dupa semnarea contractului de concesiune a lucrarilor de 
deratizare, dezinsectie, dezinfectie cu specificarea zonelor si datelor calendaristice de actiune, inclusiv 
responsabilii de lucrare din partea prestatorului si a beneficiarului. 

Uiniarirea modului de executie al lucrarii se va face de catre delegatii beneficiarului care prin 
semnarea proceselor verbale de receptie vor confirma modul si executia acesteia. 

Obligatiile operatorului de dezinsectie, dezinfectie si deratizare sunt : 
-cunoasterea zonei si a locului unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea; 
-stabilirea vectorilor din zona unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea; 
-determinarea nivelului de infestare ; 
-stabilirea substantelor si a concentratiei cc se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona propusa 
pentru dezinsectie, dezinfectie, deratizare, astfel incat tratamentele aplicate sa nu aiba efecte nocive 
asupra cetatenilor, solului, apei si sa nu persiste ca elemente poluante; 
-pregatirea afiselor pentru avertizarea populatiei si inclusiv asupra toxicitatii substantelor utilizate; 
-instruirea operatorilor care executa tratamentele de dezinsectie, dezinfectie si deratizare; 
-anuntarea in presa locala a programului de lucru, care va cuprinde zona si perioada efectuarii lucrarilor.  . 
Operatorul va efectua lucrarile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare conform programului prestabilit, in 
baza ordinelor de lucru emise pentru lucrarile pe domeniul public, precum si ca wmare a sesizarilor 
facute de persoane juridice, fizice, institutii publice, referitoare la existenta unor focare de infectie sau de 
vectori. 

ART. 15 
Durata pentru care se incheie contractul pentru serviciul public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 

este de 1 an. 
ART. 16 
Dezinsectia se va efectua in perioada mai —septembrie in cel putin doua etape, fiecare etapa 

reprezentand o actiune prin care se acopera suprafetele supuse tratamentului. 
ART. 17 
Dezinfectia se va efectuain cazul aparitiei unor focare la solicitarea beneficiarului i pe suprafetele 
mentionate in solicitare. 
ART. 18 
Deratizarea se va efectua in cloud etape: etapa de vara i etapa de toamna, fiecare etapa reprezentand o 
actiune prin care se acopera suprafetele supuse tratamentului. 
Nota:  Primaria orasului Comanesti Ii rezerva dreptul de a diminua sau suplimenta numarul de actiuni 
prevazute in caietul de sarcini, in functie de resursele financiare alocate pentru acest gen de lucrari si de 
necesitatea i oportunitatea efectuarii lor. 
ART. 19 
Prestarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se va executa astfel incat sã se realizeze: 

a) continuitatea activitatii pe intreaga durata de desfasurare, cu respectarea prevederilor contractuale; 
b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarului; 
c) controlul calitatii serviciului prestat; 
d) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administratiei publice 

locale, in conditiile legii; 
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0 prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea 
costurilor de prestare a serviciului; 

g) asigurarea capacitatii de lucru a utilajelor si dispozitivelor pentru efectuarea activitatii, in intreaga 
arie administrativ-teritoriald incredintata; 

h) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul serviciului de 
salubrizare; 

i) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient. 

CAP. 4 
Dispozitii finale 

ART. 20 
Firma prestatoare va prezenta: 
- Autorizatia sanitar-veterinard — unitate special izata care asigura servicii DDD conform prevederilor OG 
42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu 
modificari i completari prin Legea nr. 215/2004 cu modificdrile i completarile ulterioare si a normelor 

masurilor sanitar- veterinare in vigoare. 
- Avize pentru plasarea pe piata a produselor biocide in conformitate cu legislatia in vigoare. 
ART.21 
Obiectivele si suprafetele unde se vor aplica activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare prin 
comanda anuala directa de la Primaria Orasului Comanesti sunt specificate in anexa 1. Pentru lucrarile de 
deratizare, dezinsectie, dezinfectie efectuate pe alte amplasamente aflate in administrare la unitati din 
subordinea Consiliului local, persoane fizice, asociatii de proprietari (spatii inchise) sau persoane juridice, 
operatorul va incheia contracte de prestarii servicii urmand a incasa contravaloarea lucrarilor de la acestia 
la tarifele aprobate prin hotarare de catre Consiliul Local conform ofertei in baza careia s-a incheiat 
contractul. 
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ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI 

Lista obiectivelor, cladirilor si suprafetelor unde se vor aplica activitatile de dezinsectie si 
deratizare 

Suprafata tratata(mp) 
Nr 
crt 

Adresa unde se 
aplica tratamentul 

Cladiri Canal 
de 

distanta 

Parcuri Piete, 
targuri si 
oboare 

Zone 
neconstruite 

Cimitire Maluri 
de 

lacuri 
1 Sediu primarie str. 1688 - - - - 

Ciobanus, nr. 2 
2 Cresa 369 - - - - 
3 Ansamblul 	Palatul 996 - - - - 

Ghica 
4 Centrul de turism, 

str. Pietii, bl. 3/ap. 
68,15 - - - - - 

1 
5 Casa Mazdrac 248 - - - - 
6 Centrul 5 943 - - - - - - 
7 Piata 968 - 

_ 
- - 

8 Centrul 	de 
agrement, 	str. 

2552,4 - - - - - 

Stadionului, FN 

Presesinte de sedinta 
Consilier local, 	Set' serviciu APL, 

Florin Ionut, Co •;-: ,, 	ing. Mihaela Aron 
\ 

0 	-it 
\\\\\ 

c . 	- 
w i* 'rfr  

.41 g  $ q -T-
S' ca\T, 0 o. 

' ' ° 	• P"cì  0 

Contrasemneaza 
Secretar general, 
Jurist Daniela Chirilã 
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ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. /0 /22.10.2021 

Nr. inregistrare: 

Contract 
de delegare a gestiunii activitatii de dezinfectie, dezinsectie, deratizare la nivelul Orapilui 

Comane0 

CAPITOLUL I: Parti contractante 
Orasul Comanesti, cu sediul in localitatea Comanesti, str. Ciobanus, nr 2, judetul Bacau, 

CIF: 4353269, telefon 0234/374272, fax 0234/374278, reprezentata prin PRIMAR ec. Viorel 
Miron, in calitate de delegatar, 

§i 
S.C. 	  cu sediul in 	 , str. 	, nr. 	, judet 	 
CUI 	 , telefon 	 , cont Trezorerie 	 , deschis la 
	 , reprezentatA prin 	 , in calitate de delegat, 

In temeiul H.C.L. nr. au incheiat prezentul contract. 

CAPITOLUL II: Obiectul contractului de delegare a gestiunii 
Art. 1 
Obiectul contractului este delegarea gestiunii activitatii de dezinfectie, dezinsectie, deratizare in 
spatiile mentionate in Anexa 1 la contract, grad de toxicitate 4. 
Art. 2 
Obiectivele delegatarului sunt: 

a) protectia siguramei i sanatatii populatiei; 
b) autonomia locala i descentralizarea serviciilor; 
c) responsabilitatea fata de cetateni; 
d) conservarea si protectia mediului inconjurator; 
e) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului; 
0 tarifarea echitabild, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 
g) nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
h) transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor; 
i) administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privatA a unitatilor 

administrativ-teritoriale si a banilor publici; 
j) securitatea serviciului; 
k) dezvoltarea durabila. 

Art. 3 
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator in derularea contractului sunt urnfatoarele: 
3.1.bunuri de retur, sunt bunurile publice transmise cu titlu gatuit in administrarea delegatului, 
inclusiv cele realizate pe durata contractului in scopul indeplinirii obiectivelor delegatarului si care, 
La incetarea contractului, revin de plin drept gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de once 
sarcini sau obligatii delegatarului. In cazul incetarii contractului inainte de termen, delegatarul este 
indreptatit sã primeascA valoarea neamortizata a bunurilor realizate din fondurile sale — nu este 
cazul; 
3.2.bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la incetarea contractului pot reveni 
delegatarului, in masura in care acesta din urma Ii manifesta intentia de a prelua bunurile 
respective in schimbul platii unei compensatii, in conditiile legii; 
3.3.bunuri proprii, reprezentand bunurile care apartin delegatului, utilizate de acesta pe perioada 
contractului si care la expirarea contractului raman in proprietatea acestuia. 

CAPITOLUL III: Dispozitii generale 



Art. 4 
4.1.Contractul de delegare a gestiuniiare ca anexe obligatorii urmatoarele: 

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 
b) regulamentul serviciului; 
c) inventarul bunurilor mobile i imobile, proprietate publicd sau privata a unitatilor 

administrativ-teritoriale, aferente serviciului; 
d) Oferta financiard si tehnica. 

4.2.Autoritatea administratiei publice locale, Oraul Corndilesti, pastreazd prerogativele privind 
adoptarea politicilor i a strategiilor de dezvoltare a serviciului public de dezinfectie, dezinsectie, 
deratizare, precum §i dreptul de a urmdri, de a controla i de a supraveghea indeplinirea obligatiilor 
privind realizarea acestui serviciu, w cum sunt enumerate mai jos: 

a. respectarea i indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorul delegat; 
b. calitatea serviciilor prestate/furnizate la nivelul indicatorilor de performantd 

stabiliti; 
c. parametrii serviciilor furnizate/prestate. 

CAPITOLUL IV: Durata contractului 
Art. 5 
5.1.Durata contractului de delegare a gestiunii este de 1 an calendaristic, incepand de la data 
semndrii acestuia de cdtre ambele 
5.2.Pe intreaga durata a contractului, se interzice operatorului subcontractarea activiratilor 
componente ale serviciului public de salubrizare din orawl Comanqti. 

CAPITOLUL V: Redeventa 
Art. 6 
Nivelul redeventei pentru delegarea serviciului va fi de 0. 

CAPITOLUL VI: Drepturile partilor 
Sectiunea 1: Drepturile delegatului 
Art. 7 
Delegatul are urmatoarele drepturi: 

	

7.1. 	sa incaseze contravaloarea in cuantumul i in timpul stabilit a serviciilor prestate; 

	

7.2. 	sã intrerupd prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile, dacd sumele datorate nu au fost 
achitate dupd 45 de zile de la primirea facturii; 

	

7.3. 	sä solicite recuperarea debitelor in instantd. 
Sectiunea 2: Drepturile delegatarului 
Art. 8 
Delegatarul are urmdtoarele drepturi: 
8.1. de a stabili §i de a aproba programele de reabilitare, extindere i modernizare a dorarilor 
existente, cu consultarea delegatului; 
8.2. de a corela cu progamele de dezvoltare economico-sociald a localitatilor i de amenajare a 
teritoriului efectuarea lucrdrilor de investitii in scopul realizdrii acestora intr-o conceptie unitard; 
8.3. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea §i modernizarea dorarilor 
publice aferente serviciilor publice delegate; 
8.4. de a realiza investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciilor publice delegate; 
8.5. de a finanta realizarea de lucrdri necesare serviciilor publice delegate; 
8.6. de a inspecta bunurile, activitatile i serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de 
realizare a investitiilor, precum i modul in care este satisfacut interesul public; de a verifica 
respectarea obligatiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabild a administratorului §i in 
conditiile prevazute in caietul de sarcini *i in regulamentul serviciului. 
8.7. de a modifica lista spatiilor unde se vor aplica activitatile de dezinfectie, dezinsectie §i 
deratizare prevdzute in anexa 1 la contract, in situatia reorganizdrii activitati. 

CAPITOLUL VII: Obligatiile partilor 
Sectiunea 1: Obligatiile delegatului 



Art. 9 
Delegatul are urmatoarele obligatii: 
9.1. sa solicite i sa obtina de la A.N.R.S.C., licenta pentru presatrea serviciului, in teremen de 90 
zile de la data semnarii contractului, conform dispozitiilor art. 49 aim. (3) din Legea nr.51/2006, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
9.2. sã presteze serviciul cu respectarea principiilor universalitatii, accesibilitatii, continuitatii si 
galitatii de tratament intre utilizatori. 
9.3.sã asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale si Cu respectarea 
regulamentului serviciului de salubrizare al orasului, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice 
In vigoare; 
9.4.sã furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informatiile solicitate 

asigure accesul la documentele i documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de 
dezinfectie, dezinsectie, deratizare, in conditiile legii; 
9.5.sã efectueze intretinerea si mentinerea in stare perfecta de functionare a sistemului de 
dezinfectie, dezinsectie, deratizare, cu respectarea indicatorilor prevazuti in Regulamentul 
serviciului al Orasului Comanesti ; 
9.6.sã notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii proprii si masurile cc se impun 
pentru asigurarea continuitatii activitatii ; 
9.7.sä ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca i normele de protectie a 
muncii ; 
9.8.sä predea la incetarea contractului toata documentatie tehnico-economica referitoare la serviciul 
de dezinfectie, dezinsectie, deratizare al Orasului Comanesti ; 

respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice (protejarea 
secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, 
protectia muncii, conditii privind folosirea si protej area patrimoniului; 
9.10.1a incetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decat termenul, forta majord, 
delegatul este obligat sa asigure continuitatea presfarii activitatii in conditiile stipulate in contract, 
pana la preluarea acesteia de catre delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile; 
9.11 sa notifice de indata delegatarului, in cazul in care delegatul constata existenta sau posibilitatea 
existentei unei cauze de natura sã conduca la imposibilitatea realizarii activitatii de dezinfectie, 
dezinsectie, deratizare, in vederea luarii masurilor cc se impun pentru asigurarea continuitatii 
activitatii; 
9.12.sã anunte delegatarul de once intrerupere a lucrarilor in cel mult 24 de ore de la aparitia cauzei 
care a determinat intreruperea ; 
9.13.sä permita accesul delegatarului la toate documentele necesare pentru verificarea cantitatii 
calitatii lucrarilor executate ; 
9.14.sã respecte pe toata perioada de derulare a contractului dispozitiile legale privind personalul 
care lucreaza in cadrul societatilor comerciale ; 
9.15.sã asigure pe toata durata derularii contractului pregatirea profesionala, autorizarea 
personalului respectand prevederile prescriptiilor tehnice ale actelor normative in vigoare, precum 
celelalte dispozitii legale in vigoare cere fac obiectul prezentului contract 
9.16.sä respecte pe toata perioada derularii contractului toate conditiile impuse de caietul de sarcini; 
9.17.sã respecte indicatorii de performanta stabiliti autoritatile administratiei publice locale si 
precizati in regulamentul serviciului de salubrizare, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea 
serviciilor prestate; 
9.18.sã aplice metode performante de management care sã conduca la reducerea costurilor specifice 
de operare; 
9.19. este interzisa subdelegarea prezentul contract. 
9.20. cesiunea sau novatia prezentului contract este posibila numai in cazul divizarii, fuzionarii on 
infiintarii unei filiale a operatorului, cu respectarea conditiilor contractuale initiale i cu aprobarea 
autoritatii deliberative a Orasului Comanesti. 
Art. 10 
Delegatarul are urmatoarele obligatii: 
10.1. sa elaboreze i sä aprobe Regulamentul serviciului de dezinfectie, dezinsectie, deratizare din 
orasul Comanesti; 



10.2. sa aprobe tarifele pentru serviciul de dezinfectie, dezinsectie, deratizare; 
10.3.sã notifice partilor interesate, la cerere, informatii referitoare la incheierea prezentului contract; 
10.4.sã Ii asume pe perioada derularii contractului de delegare a gestiunii toate responsabilitatile si 
obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in 
sarcina delegtului prin prezentul contract; 
10.5. sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, in asa fel incat sã se 
pastreze capacitatea de a realiza serviciul public; 
10.6. sã nu il tulbure pe delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 
10.7.sa nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afara de cazurile prevazute expres 
de lege; 
10.8.sä notifice delegatului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor 
acestuia; 
10.9.sã realizeze investitii, conform angajamentelor asumate anual prin lista de investitii; 
10.10.sã verifice periodic urmatoarele: serviciile publice fumizate si nivelul de calitate al acestora, 
indeplinirea indicatorilor de performanta si aplicarea penalitatilor pentru neindeplinirea acestora, 
mentinerea echilibrului contractual, asigurarea unor relatii echidistante si echilibrate intre delegat si 
utilizatori. 

CAPITOLUL VIII: Preturile/tarifele practicate i procedura de stabilire, modificare sau 
ajustare a acestora 
Art. 11 
Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor se vor efectua in conformitate cu procedura 
de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor i tarifelor specified serviciului delegat si cu 
respectarea prevederilor legilor speciale. 
Art. 12 
(1) La data incheierii prezentului contract preturile/tarifele la serviciile delegate sunt cele prevazute 
In Anexa nr. 2 la prezentul contract. 
Art. 13 
Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina in baza preturilor in vigoare si a 
cantitatilor stabilite conform procedurii de facturare. 

CAPITOLUL IX: incetarea contractului de delegare a gestiunii 
Art. 14 
Prezentul contract de delegare inceteaza in urmatoarele situatii: 

a) la expirarea duratei stabilite prin contract; 
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 

delegatar; 
c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre parti, prin reziliere; 
d) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a sistemului sau in cazul imposibilitatii objective 

a delgatului de a-1 exploata, prin renuntare; 
e) in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului delegatului; 

CAPITOLUL X: Clauze speciale privind mentinerea echilibrului contractual 
Art. 15 
Cantitatea §i calitatea servicillor, indicatori de performanta 
15.1.Indicatorii de performanta, cantitatea si calitatea serviciilor publice de dezinfectie, dezinsectie, 
deratizare sunt prevazuti in regulamentul serviciului 
15.2. Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de delegat in asigurarea 
serviciilor publice de dezinfectie, dezinsectie, deratizare. 
15.3. Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile 
publice de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, avandu-se in vedere: continuitatea din punct de 
vedere cantitativ si calitativ, adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor, excluderea oricarei 
discriminari privind accesul la serviciile publice i respectarea reglementarilor specifice din 
domeniu. 

CAPITOLUL XI: Penalitati, clauze de intarziere 
Art. 16 



(1) Nerespectarea repetata a programelor furnizare a serviciilor din punct de vedere cantitativ 
calitativ, duce la rezilierea de plin drept a contractului. 
(2) Neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta duce la rezilierea de plin drept a 
contractului. 

CAPITOLUL XII: Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu 
intre pa rti 
Art. 17 
Delegatul are obligatia sa obtind toate acordurile, autorizatiile i avizele prevazute de legislatia in 
domeniu i sa respecte normele legate de profil. 

CAPITOLUL XIII Drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului 
Art. 18 
Nu se aplica. 

CAPITOUL XIV Compensatii 
Art. 19 
Nu se aplica. 

CAPITOLUL XV Conditii de revizuire a clauzelor contractuale 
Art. 20 
20.10rice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit intre Parli , exprimat intr-un 

act aditional. 
20.2Delegatarul poate modifica unilateral, in conditiile legii, once parte a Contractului din motive 
exceptionale legate de interesul public local, cu notificare prealabila transmisa cu 10 zile inainte 
catre delegat. 
20.3 In cazul in care modificarea unilaterala a Contractului ii aduce un prejudiciu, delegatul are 
dreptul sã primeasca o justa despagubire in termen de 60 de zile de la dovedirea prejudiciului. In 
cazul dezacordului intre Parti cu privire la existenta prejudiciului on la valoarea despagubirii, 

acestea vor fi stabilite de catre instanta judecatoreasca competenta. Acest dezacord nu poate in 

CAPITOLUL XIII: Forta majora 
Art. 21 
Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/*i de executarea in 
mod necorespunzator, total on partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract 
de delegare a gestiunii, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective 
a fost cauzata de forta majora.Partea care invoca fora majora este obligata sã notifice celeilalte parti 
in termen de 5 zile producerea evenimentului, precum i dovada fortei maj ore i sa ia toate masurile 
posibile in vederea limitãrii consecintelor lui.Daca in termen de 90 zile de la producere, 
evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sä ii notifice incetarea de plin drept a 
prezentului contract de dare in administrarefara ca vreuna dintre ele sä pretinda daune-interese. 

CAPITOLUL XIV: Rezilierea contractului de dare in administrare 
Art. 22 
Rezilierea de plin drept a contractului opereaza: 

-in cazul in care delegatul nu obtine in teiinenul legal licenta emisa de A.N.R.S.C. privind 
fumizarea serviciului de ilominat public sau cand aceasta nu este prelungita dupä expirarea 
termenului pentru care a fost acordata; 

-in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegat; 
-in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegatar. 

CAPITOLUL XV: Garantia de buna executie 
Art. 23 
Delegatarul nu solicita garantie de buna executie. 

CAPITOLUL XV: Raspunderea contractuala 
Art. 24 



Nerespectarea dovedita de catre partile contractante a obligatiilor contractuale prevazute in 
prezentul contract de delegare a gestiuniiatrage raspunderea contractuala a partii in culpa. 
Cuantumul despagubirilor stabilite in sarcina partii in culpa pentru neindeplinirea oricareia dintre 
obligatiile asumate in prezentul contract se vor determina pe baza unui raport de expertiza care se 
va intocmi pentru fiecare imprejurare in parte, atunci cand va fi necesar. 

CAPITOLUL XVI: Litigii 
Art. 25 
Partile convin cä toate neintelegerile privind prezentul contract sau rezultate din interpretarea, 
executarea sau incetarea acestuia nsa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor; 
In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantei 
judecatoresti competente, potrivit legii. 

CAPITOLUL XVII: Dispozitii finale 
Art. 26 
Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act aditional incheiat intre partile 
contractante. 
Art. 27 
Prezentul contract, impreund cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta 
vointa partilor. 
Art. 28 
Dispozitiile prezentului contract de delegare a gestiuniise completeazain mod corespunzator cu 
regulamentul serviciului de dezinfectie, dezinsectie, deratizare al Orasului Comanesti, precum i cu 
dispozitiile Codului civil, Codului comercial si ale altor reglementari aplicabile. 
Prezentul contract a fost incheiat in 2(dona) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si intra in 
vigoare la data semnarii lui. 

ANEXA nr. 1 la contractul nr. 	 

Suprafata tratata(mp) 

Nr 
crt 

Adresa unde se 
apnea tratamentul 

Cladiri Canal 
de 

distanta 

Parcuri Piete, 
targuri si 
oboare 

Zone 
neconstruite 

Cimitire Maluri 
de 

lacuri 

1 Sediu primarie str. 1688 - - - - 
Ciobanus, nr. 2 

2 Cresa 369 - - - 

3 Ansamblul 	Palatul 996 - - - - 
Ghica 

4 Centrul de turism, 
str. Pietii, bl. 3/ap. 

68,15 - - - 
_ 

1 

5 Casa Mazdrac 248 - - - - - 

6 Centrul 5 943 - - - - - 

7 Piata 968 - - - - - 

8 Centrul 	de 2552,4 - - - - - - 
agrement, 	str. 
Stadionului, FN 



ANEXA nr. 2 la contractul ru- . 	  

LISTA TARIFELOR 

Nr. crt. Denumire activitate 	 UM 	
Pret unitar 

(lei/mp) 

1 	Tarif servicii dezinfectie 	 mp 

2 	Tarif servicii dezinsectie 	 mp 

3. 	Tarif servicii deratizare 	 mp 

DELEGATAR, 	 DELEGAT, 

Preesinte de sedinta 

	

Consilier local, 	Set' serviciu APL, 
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Contrasemneaza 
Secretar general, 
Jurist Daniela Chirilã 


