
JUDETUL IALOMITA                                                                                             

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

 

 

 

 

HOTARARE 

privind modificarea HCL 86/2008 privind aprobarea tarifelor  

pentru serviciul de salubrizare 

 

 

 

              Consiliul local Amara, judetul Ialomita; 

Avand in vedere: 

-adresa Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita nr.344/9.02.2009 prin care se constata 

ca aprobarea unor tarife diferentiate pentru serviciile de salubrizare prestate 

persoanleor juridice si operatorilor de turism constituie o masura discriminatorie ; 

-fisele de fundamentare intocmite pentru stabilirea tarifelor pentru serviciul de 

salubrizare; 

-expunerea de motive a primarului orasului Amara nr.21/25.02.2009 ; 

-prevederile Hotararii Consiliului local Amara nr.44/2008 privind infiintarea 

serviciului public de salubrizare; 

-prevederile art.43 alin.3, 4, 5, 9 din Legea nr.51/2006 privind serviciile de utilitati 

publice; 

-prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor; 

-prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

-prevederile art.36 alin.2 lit.”d” si alin.6 pt.14 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

              In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

Art.1:-Se modifica prevederile Hotararii nr.86/2008 in sensul ca  se stabilesc tarifele 

pentru serviciile prestate de Serviciul Public de Salubrizare de pe raza orasului Amara, 

astfel : 

a)pentru persoanele fizice :-5,68 lei/luna/pers.; 

b)pentru persoane juridice :-190,07 lei/luna reprezentand taxa pentru cantitati de pana 

la 0,92 tone deseuri menajere/luna +207,63 lei/tona pentru cantitatile de deseuri 

menajere ce depasesc 0,92 tone/luna.  



Art.2 :-Se aproba contractul pentru prestarea serviciilor de salubrizare de catre 

Serviciul Public de Salubrizare conform anexei la prezenta hotarare. 

Art.3:-Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Serviciul Public 

de Salubrizare Amara. 

 

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                     SECRETAR, 

                              PANEŞ CONSTANTIN                    

                                                                                            BAICOIANU IONICA 

Nr.14 

Din 4 martie 2009 

Adoptata in Amara 

Ex.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

 



 

                                         Anexa la Hotararea nr.14/2009 

 

 

CONTRACT 

de prestari servicii publice de salubrizare pentru utilizatori 

casnici /asociatii de proprietari / locatari/agenti economici 

 
 

CAPITOLUL  I 

Partile contractante  
 

Art.1.-CONSILIUL LOCAL AMARA, Serviciul Public de Salubrizare al orasului Amara,  cu 

sediul in orasul Amara, str. Libertatii, nr. 34 A, judetul Ialomita, tel________________, cont 

nr.RO22TREZ3915010XXX002671, deschis la Trezoreria Slobozia, cod fiscal 24954727,  

reprezentat de d-l VOICU GHEORGHE, avand functia de SEF SERVICIU, denumit in continuare 

OPERATOR, 

 

SI 

Dl./Dna/Asociatia de locatari/proPrietari/S.C.……………………………………........................... 

domiciliat / cu sediul in localitatea …………………………………………………............................ 

str……………………………………………nr….bl……sc……et………ap………judetul…………

…………………………….identificat cu CI seria…….nr…………… 

eliberata la data de ……………de catre ………………………., 

reprezentant al ……………………………………………………………………, cu sediul in 

localitatea…………………………………………str……………………………………………..… 

.nr….bl……sc……et………ap……….…judetul……………cont ………………………...………… 

nr…………………………..deschis la ………………….…………………………………………….. 

cu telefonul …………………………………………………………….. denumita in continuare  

UTILIZATOR, 

 

            CAPITOLUL  II 

            Obiectul contractului 
                

Art.2.-Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea prestarii serviciilor publice de salubrizare  

privind precolectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide municipale (fractia menajera 

reziduala, fractiile reciclabile (hartie si cartoane, plastic si PET-uri, metale), fractia biodegradabila 

din gospodarii si gradini), cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 

CAPITOLUL III 

            Drepturile si obligatiile operatorului 
                

Art.3.-Operatorul are urmatoarele drepturi: 

              1.sa factureze si sa incaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate; 

              2.sa aplice la facturare tarifele in vigoare la cantitatile contractate, care sunt determinate potrivit 

hatararii Consiliului Local Amara; 

              3.sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului 

valoric al contractului; 

              4.sa aplice penalitati de intarziere in cazul neachitarii facturii la termen. 

               



Art.4.- Operatorul are urmatoarele obligatii: 

1.sa respecte angajamentele asumate prin contractile de prestare a serviciilor publice de salubrizare; 

2.sa informeze autoritatile administratiei publice locale despre situatia rau-platnicilor  si sa 

stabileasca impreuna cu acestea masuri adecvate; 

3.sa presteze serviciul public de salubrizare la toti utilizatorii cu care a incheiat contract; 

4.sa respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de 

salubrizare; 

5.sa respecte indicatorii de performanta stabiliti de autoritatile administratiei publice locale in 

regulamentul cadru specific tipului de serviciu prestat; 

6.sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare; 

7.sa doteze utilizatorii prin incredintarea directa cu mijloace de realizare a precolectarii selective, 

etanse si adecvate mijloacelor de transport pe care le are in dotare, suficiente pentru a asigura 

capacitatea de inmagazinare  necesara pentru intervalul dintre  doua ridicari consecutive; 

8.sa colecteze deseurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deseurilor 

menajere; 

9.sa verifice strarea tehnica a mijloacelor de precolectare si sa le inlocuiasca pe cele care prezinta 

defectiuni sau neetanseitati; 

10.sa factureze serviciile prestate in conformitate cu tarifele legal aprobate; 

11.sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului si sa ia masurile care se impun in 

vederea rezolvarii acestora in termenul prevazut de lege; 

12.sa ridice deseurile in zilele si in intervalul orar stipulat in contract; 

13.sa incarce intreaga cantitate de deseuri si sa lase in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii; 

incarcarea se  va face astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatera imprastierii 

lor pe calea publica; fiecarui  vehicul i se va asigura personal suficient pentru executarea 

operatiunilor specifice in conditii de siguranta si de eficienta; 

14.sa incarce deseurile menajere in vehiculele transportoare direct din recipiente; este interzis sa se 

rastoarne recipientele in curti, pe strada sau pe trotuare, in vederea reincarcarii deseurilor menajere  

in vehicule; 

15.personalul care efectueaza colecatarea trebuie sa manevreze recipientele cu grija pentru a evita 

deterioarea lor, precum si producerea prafului sau raspandirea deseurilor in afara  autovehiculelor de 

transport; 

16.sa se aseze dupa golire recipientele  in pozitie normala, pe locul de unde au fost ridicate; toate 

operatiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite producerea zgomotului si a altor inconveniente 

pentru utilizator; 

17.sa execute colectarea astfel incat, in cazul deteriorarii unor recipienti , saci de plastic sau in cazul 

imprastierii accidentale a deseurilor in timpul operatiei de golire, personalul care executa colectarea 

sa incarce  toate  deseurile in autovehicul pentru ca locul sa ramana curat; 

18.sa aduca la cunostinta utilizatorilor modificarile de tarif si alte informatii necesare prin adrese  

atasate facturii sau prin afisare la utilizator. 

      

CAPITOLUL IV 

Drepturile si obligatiile utilizatorului   
 

Art.5.-Utilizatorul serviciilor publice de salubrizare are urmatoarele drepturi: 

1.sa i se presteze serviciile publice de salubrizare la nivelurile stabilite in contract; 

2.sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale; 

3.sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor publice de salubrizare, despre deciziile 

luate in legatura  cu aceste  servicii de catre autoritatile administratiei publice locale; 

4.sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor 

administratiei publice locale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale; 

5.sa fie dotat de operator cu recipienti de precolectare adecvate mijloacelor de incarcare si de 

transport ale acestuia; 

 



Art.6. -Utilizatorul are urmatoarele obligatii : 

1.sa incheie contracte pentru prestarea de servicii publice de salubrizare cu operatorul licentiat  si 

autorizat de pe raza localitatii; 

2.sa execute operatiunea de precolectare in recipiente puse la dispozitie de operator in conformitate 

cu sistemul de colectare convenit cu autoritatile  administratiei puble locale; 

3.sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face precolectarea, precum si recipientele in care 

se depoziteaza gunoiul menajer in vederea colectarii; 

4. sa execute operatiunea de precolectare in conditii de maxima siguranta din punct de vedere al 

sanatatii oamenilor si a protectiei mediului, astfel inact sa nu produca poluare fonica, miros neplacut 

si raspandirea de deseuri; 

5.sa nu introduca in recipientele de precolectare a gunoiului menajer deseuri din categoria celor 

periculoase, toxice sau explozive care provin din procese tehologice care fac obiectul unor tatamente 

speciale autorizate de directiilr  sanitar-veterinare  sau de autoritatile de mediu; 

6.sa execute preselectarea deseurilor si sa depoziteze fiecare tip de deseu in recipientele special 

destinate, acolo unde au fost create posibilitati de colectare separate; 

7.sa nu depoziteze si sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile in conditii care contravin 

normelor  de protectie a mediului sia sanatatii populatiei; 

8.sa depuna separat deseurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte speciale 

destinate acestui scop; 

9.sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil, respectiv limita 

proprietatii si calea publica; 

10.sa asigure curatenia locurilor de parcare pe care le au in folosinta din domeniul public, daca este 

cazul, si sa nu  efectueze reparatii care pot produce scurgerea uleilor, carburantilor si lubrefiantilor 

sau spalarea autovehiculelor  parcate cu apa curenta sau detergent; 

11.sa numeasca un reprezentant al asociatiei in prezenta caruia sa se faca ridicarea deseurilor  si care 

sa confirme efectuarea prestatiei; 

12. sa asigure asccesul, de la caile publice pana la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate 

acestui scop, inlaturand ghiata, zapada si poleiul, materialele folosite pentru evitarea alunecarii; 

13. sa achite contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate de operator, in termenul 

prevazut de reglementarile in vigoare; 

14.sa pastreze in conditii  bune recipientele pe care le primeste in folosinta, iar in cazul in care au 

fost deteriorate, furate sau pierdute, sa achite operatorului contravaloarea acestora sau a reparatiilor 

efectuate. 

 

CAPITOLUL V 

Colectarea deseurilor menajere, masurarea prestatiei  serviciului public de 

salubrizare  

 
Art.7.-(1)Colectarea deseurilor se face in conformitate  cu cerintele legale,  stabilite si aprobate de 

autoritatea administratiei publice locale, Consiliul Local Amara, prin regulamentele de organizare si 

functionare ale Serviciului public de salubrizare al orasului  Amara.  

Astfel pe raza localitatii Amara se vor colecta separat urmatoarele fractii din compozitia deseurilor 

municipale menajere : 

 fracţia reciclabila de hârtie şi carton ;  

 fracţia reciclabila de plastic şi peturi; 

 fracţia reciclabila de metale ; 

 fracţia biodegradabilă din gospodarii individuale, grădini şi parcuri destinata compostarii; 

 fractia reziduala destinata depozitarii. 

Utilizatorul va folosi numai recipientele de precolectare incredintate direct de operator pentru fiecare 

fractie in parte. 

Astfel in functie de natura utilizatorului si a fractiei colectate recipientii de colectare sunt prezentati 

in tabelul de mai jos : 



Fractie/recipient colectare Sac 

plastic 

Pubela 

120 l 

Container 

1100 l 

Container 

 4 m3 

-fractia reziduala destinata depozitarii     

-fracţia reciclabila de hârtie şi carton     

-fracţia reciclabila de plastic şi peturi     

-fracţia biodegradabilă din gospodarii 

individuale, grădini şi parcuri destinata 

compostarii 

    

-fracţia reciclabila de metale     

 

(2)Colectarea fractiei reziduale din deseul municipal menajer de la utilizatorii casnici, asociatii de 

proprietari/locatari, institutii si societati comerciale se va realiza de 3 ori pe saptamana in sezonul cald  

(1 aprilie - 31 septembrie) si de 2 ori pe saptamana in sezonul rece (1 octombrie – 31 martie). Operatorul 

va asigura recipientele de colectare pentru a se putea respecta aceasta ritmicitate. 

(3)Colectarea celorlalte fractii se va efectua astfel : 

 fracţia reciclabila de hârtie şi carton – odata pe luna in saptamana 4 din luna ; 

 fracţia reciclabila de plastic şi peturi – odata pe luna in saptamana 3 din luna ; 

 fracţia reciclabila de metale se depune de catre toti utilizatorii si se va ridica de la punctul de 

colectare special amenajat de pe raza localitatii Amara in saptamana 4 din luna; 

 fracţia biodegradabilă din gospodarii individuale, grădini şi parcuri destinata compostarii se va 

ridica odata pe luna in saptamana 2 din luna.  

(4)Autoritatile administratiei publice locale pot stabili ritmul colectarii la intervale de timp diferite de 

cele prevazute la alin. (2),  pe baza unor studii de specialitate. 

 

CAPITOLUL VI 

Tarife, facturare si modalitati de plata   

 

Art.8.-(1)Operatorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale in vigoare, aprobate de 

Consiliul Local Amara  astfel: 

a) pentru persoanele fizice : 

-tariful este de  5,68  lei/ pers /luna x ________ nr. pers.= ____________ lei/luna; 

b) pentru persoanele juridice: 

-tariful este de 190,07 lei/luna reprezentand taxa pentru cantitati de pana la 0,92 tone deseuri 

menajere/luna +207,63 lei/tona pentru cantitatile de deseuri menajere ce depasesc 0,92 tone/luna 

(2)Aprobarea si ajustarea tarifelor se vor face potrivit prevederilor legale. 

(3)Modificarea tarifelor va fi adusa la cunostinta utilizatorilor cu minimum 30 zile inaintea inceperii 

perioadei de facturare. 

Art.9.-( 1)Facturarea se face lunar in baza tarifelor aprobate, a cantitatilor si a normelor locale . 

(2)Facturarea se va face pe baza confirmarilor utilizatorului. 

Art.10.-(1)Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmatoarele modalitati : 

a) in numerar la casieria operatorului; 

b) cu ordin de plata sau cu alte instrumente de plata convenite de parti . 

(2)In functie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuata, dupa caz, la una dintre urmatoarele 

date; 

a) data inscrisa in ordinul de plata vizat de banca; 

c)data inscrisa  pe chitanta emisa de casieria operatorului . 

(3)In cazul in care pe documentul de plata nu se mentioneaza obiectul platii, se considera achitate 

facturile in ordine cronologica . 

 

 

 



CAPITOLUL VII  

Raspunderea contractuala  
Art.11.-(1)Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul 

contract cadru partile raspund conform prevederilor legale . 

(2)Partile contractate pot include si daune-interese pentru neexecutarea totala sau partiala a contractului 

sub forma daunelor moratorii ori compensatorii. 

(3)Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea 

serviciilor furnizate în termenul de scadenţă de 15 zile lucrătoare de la data primirii facturilor; data 

emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data 

primirii facturii. 

(4)Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei ei atrage penalitati de intarziere  in  

suma de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. 

(5) Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, 

operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are 

dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

 (6)Reluarea prestarii serviciului se va face in termen de maxim 3 zile lucratoare de la efectuarea platii . 

(7)Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plati o factura emisa de operator va fi comunicata 

acestuia in scris, in termen de 5 zile de la data primirii facturii. 

(8)Daca din motive obiective operatorul nu poate ajunge la timp la adresa utilizatorului pentru prestarea 

serviciului, acesta este obligat sa anunte utilizatorul si sa stabileasca de comun acord o alta ora de 

ridicare. In cazul neanuntarii se penalizeaza operatorul cu 0,1% din valoarea facturii emise pe luna in 

curs. 

(9)Neridicarea deseurilor la data stabilita prin contract se penalizeaza cu 0,1% din valoarea facturii 

emise pentru luna in curs, pentru fiecare zi de intarziere . 

 

CAPITOLUL VIII 

Forta majora 
 

Art. 12.-Nici una dintre partile contractante  nu raspunde de neexecutarea la termen sau /si de executarea 

in mod necorespunzator,  total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, 

daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta 

majora. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in termen de 5 zile celeilalte parti 

producerea evenimentului si sa ia toate  masurile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen 

de 5 zile de la producere  evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa notifice inctarea de 

plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre parti sa pretinda daune-interese. 

 

CAPITOLUL IX 

Durata contractului  
Art.13.- Contractul se incheie pe durata nedeterminata . 

 

CAPITOLUL X  

Incetarea contractului  

 
Art.14.- Contractul poate inceta in urmatoarele cazuri : 

a)prin acordul scris al ambelor parti; 

b) prin denuntarea unilaterala  de catre utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucratoare, si dupa achitarea 

debitelor  catre operator ; 

c) prin reziliere; 

d) in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara a operatorului. 

 



 

 

CAPITOLUL XI 

Litigii  
 Art.15.-Partile  au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe care amiabila de reprezentantii lor. 

Art.16.- In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 

instantelor  judecatoresti competente . 

 

CAPITOLUL XII 

Alte clauze 
Art.16.-(1)In cazul neefectuarii prestatiei din culpa  utilizatorului, se va considera ca prestatia a fost 

efectuata, urmand a fi  facturata si platita conform prezentului contract. 

(2)Utilizatorul suporta daunele provocate de dsseuri inflamabile, explozive, corozive, toxice sau cu surse 

de  infectie, care nu sunt depozitate in recipiente tipizate . 

(3)Anexele constituie parti integrante ale prezentului contract. 

 

CAPITOLUL XIII 

Dispozitii  finale  
Art.17.-(1)Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional, cu  acordul partilor . 

(2)In toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract, partile se supun prevederilor 

legislatiei specifice in vigoare, ale Codului civil si Codul comercial. 

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare azi____________ si intra in vigoare la data semnarii 

lui. 

 

        OPERATOR,                                                                   UTILIZATOR , 

 

             CONSILIUL LOCAL AMARA 

Serviciul Public de Salubrizare al orasului Amara 

 

 

                    SEF SERVICIU  

   

                VOICU GHEORGHE 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

PANEŞ CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


