Anexa Nr.4 la H.C.L. Nr.17 din 11.04.2019

CONTRACT
de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea cflinilor
firi stipffn in comuna Albeqti, judeful Mureq

Avdnd in vedere:
- prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor
ftrd stdpdn, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1059i11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 15512001, privind aprobarea programului de gestionare a c0inilor ftrI
stdpdn;

- prevederile O.U.G. nr. 5512002 privind regimul de de(inere al cdinilor periculogi sau
agresivi, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 7112002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public Ai privat de interes local, cu modific[rile qi completdrile
ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 95512004, pentru aprobarea reglementdrilor-cadru de aplicare a
Ordonanlei Guvernului nr. 7112002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public qi privat de interes local, cu modific[rile qi completdrile
ulterioare;
- prevederile O.G. nr.4212004 privind organizarea activitdtii sanitar-veterinare qi pentru
siguranta alimentelor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.20512004 privind proteclia animalelor, republicatd, cu modificdrile
gi completlrile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 52312008 pentru aprobarea Normelor metodololgice de
aplicare a Legii w.20512004 privind protec{ia animalelor;
- prevederile Ordinului nr. ll20l4 pentru aprobarea Normelor privind identihcarea qi
inregistrarea c6inilor cu stdpdn;
- prevederile O.G. ff. 2412016 privind organizarea qi desfEqurarea activitalii de
net:/tralizare a subproduselor de origine animald care nu sunt destinate consumului uman, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare gi pentru
siguranla alimentelor privind stabilirea documentelor Ei evidenlelor necesare in cadrul adivitatii
de neutralizare a deqeurilor de origine animal6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 6012004 privind ratificarea Convenfiei europene pentru prrotec{ia
animalelor de companie, semnatd la Strasbourgla23 iunie 2003;
- prevederile O.G. nr. 2112002 privind gospoddrirea localitdlilor urbane qi rurale, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 10012016 privind concesiunile de lucrdri qi concesiuLnile de
servicii, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;
in temeiul H.C.L. Albeqti nr. ....../.......... privind infiinlarea Serviciului specializat pentru
gestionarea cdinilor frrd stip6n pe raza comunei Albeqti, judetul Mureq, aprobarea dlelegdrii
serviciului prin concesiune qi a documentaliei necesare pentru delegarea acestui serviciu,
s-a incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru
gestionarea cdinilor ftrd stdp6n in comuna Albeqti, in urmdtoarele condilii:

avdnd
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w.123,

cont
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2.Obiectul contractului:
2'1' Obiectul contractului il constituie delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului
pentru gestionarea cainilor ftrd stdpdn in comuna Albeqti,
tvtureq.
iuaept
2'2' Categoria de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea contractu,lui
sunt
bunuri proprii care la incetarea contractului, ramdn in proprietatea
acestuia.
2.3. Obiectivele concedentului:
a) imbunEtdfirea condiliilor de viatd ale populafiei;
b) suslinerea dezvoltdrii economico-sociale a comunei Albeqti;
c) Promovarea calit5lii qi eficienlei serviciului de gestionare
a cainilor ftrd st[pdn;
d) Dezvoltarea durabild a serviciului de gestionare a cainilor
ftr6 stdp6n;
e) Gestionarea serviciului de pe.criterii de transparen{6, competitivitate
qi
f) Proteclia qi conservarea mediului inconjurdtor qi a sdndtdlii popula{iei; eficienfi:
g) Consultarea cu utilizatorii serviciului, in vederea stabilirii politicilor
qi strartegiilor
locale gi regionale in domeniu;
h) respectarea cerinfelor din legislalia in vigoare privind gestionarea
cAinilor ftrd stapdn.
3.Durata contractului:
3.1. contractul se-incheie pe o perioadd de 5 ani, cu incepere
de la data de ...............
3'2' Pe intreaga duratd a concesiondrii se interzice concesionarului
subconcesioniuea in
tot sau in parte a activitSlilor componente ale serviciului pentru
gestionarea cainilor frrd stdpan
care face obiectul prezentului contract.
3'3' Contractul de concesiune
fi prelungit conform legisla[iei in vigoare, prin
.poate
acordul de voinld al pa4ilor, prin incheierea
unui act adllional dupa aptbarea acestei prelungiri
de cdtre Consiliul Local al comunei Albeqti.
4. Drepturile si obliga{iile p5r{itor:
4.1. Concesionarul are urm6toarele drepturi:
a) De a exploata, in mod direct, pe riscul gi pe rdspunderea
sa, bunurile, activitdlile gi serviciile
publice ce fac obiectul contractului de concesiune. b) De incasa tariful pentru serviciul prestat.
c) Sd propund ajustarea/modificarealarifelor aplicate in conformitate
cu legislafia in vigoare;
d) D: a intrerupe prestarea serviciului in cazul nerespectaiii
;i,g"it1".""oltru.tuute de c6tre
autoritatea administraliei publice locale - concedent, conform
tegista:1iei irr rigoa.e.
e) De a inilia modificarea qi/sau completarea prezentului contract,
in cazul modificdrii
reglementdrilor $i/sau a condiliilor tehnico-Lconomice care
au stat la bazainchererii acestuia.
4.2. Concedentul are urmdtoarele drepturi:
a) De a inspecta bunurile concesionate, precum gi modul
in care este satisf6cut interesul public
prin realizarea serviciului public, verificind ."rp."t*.u
obligaliilor asumate prin contract.
b) De a modifica in mod unilateral partea reglimentard a
contractului de concesiune din motive
excepfionale legate de interesul nalional sau local.
c) De a stabili programele de reabilitare, extindere gi modernizare
a dotdrilor existente.

d) De a-$i manifesta intenlia de a dobdndi bunurile proprii ale concesionarului,
folosite pe
parcursul deruldrii.contractului
9i de a solicita concesionaruiui incheierea contractului de vdnzare
- cumpdrare cu privire la aceste bunuri.
e) De a sancfiona concesionarul, in cazul in care acesta nu
opereazd la parametrii de eficient6 si
calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanld
ai t.*i.iriui^;.6;;;'"'* ''
f) De a reziliacontractul qi de a organizao noud proceiurd pentru delegarea gestiunii
serviciului
dacd concesionarul nu adoptd programe de masuri care sd
respecte condifiile contractua.le gi s6
asigure atingerea, in termenul stabilit de cdtre concedent prin notific
are) aparametrilor de calitate
asumafi;
g) Sd propund ajustarea/modificarea tarifelor aplicate in conformitate
cu legislalia in vigoiue;
h) De a aproba tarifele propuse de concesionar, in conformitate cu prered"erile
legale in vigoare
pentru activitalile specifice serviciului, care fac obiectul prezentului
tontracq
i) De a refiza, in condilii justificate, aprobarea ajustdrii tarifelor propuse
de concesionar.
4.3. Obligafiile concedentului:
a) Concedentul se angajeazd' sd acorde sprijin concesionarului pe parcursul
derulrrii contractului,
la inifiativa acestuia de a imbunatali t..ui"iul prestat, pentru toate acfiunile
care nu contravin
interesului cregterii calitlfii serviciului respectiv.
b) Concedentul se obligd sd achite la termenele stabilite contravaloarea
facturilor lunare.
c) Sa sprijine concesionarul in realizarea. indicatorilor privind incheierea contractelor
cu toli
utilizatorii din raza unitali administrativ teritorial" u .ornur"i Albeqti;
d) Sd verifice periodic urmdtoarele: serviciul prestat gi nivelul de
calitate al acestuia; indeplinirea
indicatorilor de performanfd qi aplicarea p.nutitalitoi pentru neindeplinirea
acestora; menlinerea
echilibrului contractual rezultat prin liciialie; arigurarea unor relalii
echidistante qi
intre concesionar gi utilizatori; clauzele de administrare, intretinere qi predare echilibrate
a bunurilor
publice;
e) Sd aducd la cunogtinla publici hotdr6rile qi dispoziliile avdnd ca obiect
serviciul pentru
gestionarea cainilor frrd st6p6n, care face obiectul prezentului
contract;
f) S[ pdstreze, in conditiile legii, confidenlialitateu dut.lo, qi informafiilo,
privind activitatea concesionarului, altele dec6t cele de interes public;
".orromico-financiare
sd
medieze
qi
sr solufioneze conflictele dintre utilizatori gi concesionar la cererea
q)
oricdreia
dintre pdrfi;
h) Sa faciliteze concesionarului autorizarealucr5rilor gi investiliilor
pe domeniul public Ei privat,
in conformitate cu reglementdrile legale in vigoare;
i) Sd nu-l tulbure pe concesion* i, exercifid drepturilor rezultate din prezentul
contract de
concesiune;
j) Sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afard
de cazurile pre.v6zute
expres de lege;
k) Sd respecte angajamentele asumate fala de concesionar prin clauzele
contractuale stabilite prin
prezentul contract.
4.4. Obligafiile concesionarului
a) concesionarul se obligd sd execute integral operaliunile stabilite
in caietul de sarcini gi
graficele de execu{ie in timp.
b) concesionarul se obligd si iqi asigure in cel mai scurt timp
dotarea tehnicd gi in utilaje la care
s-a angajat prin ofertd qi s[ dispund de personalul aferent
prestdrii serviciului.
c) Concesionarul are obligalia de a incheia contracte cu operatorii
serviciilor de salubritate
pentru colectarea 9i
degeurilor rezultate din activitatea prestatd, cu operatorii
-indepdrtarea
serviciilor de neutralizatelincinerare
pentru colectarea, transportul gi incinerarea cadavrelor
c6inilor eutanasiali.
d) In cazul apariliei unor cauze de fo4[ major[ care determ ind,
intdrzieri in execu{ia serviciului
sau chiar incetarea temporard a acestuia, concesionarul
va anun{a de indatr concedentul gi va
contribui la minimal izar ea efectelor negative ivite.
e) Sd asigure activitatea de gestionut.u u c6inilor fErd stdpdn
din comuna Albegti, in mod eficient,

cu

respectarea Regulamentului

de organizare qi funclionare a Serviciului public pentru

Gestionarea Cdinilor fErd Stdpdn din comuna Albeqii qi a Caietului
de sarcini.
f) sd administreze, intrefina qi exploateze in mod direct serviciul gi bunurile
incredin]ate,
subconcesioneze unei alte persoane, in tot sau in parte, obiectul
prezentului contract.
g) Sd plIteascd redevenfa la valoarea gi in modul prev dzutincontract.

frra

s5

h) in cazul in care concesionarul sesizeazd exisienla sau posibil itateaexistenlei
unei cauze de
naturd s6 conducd la imposibilitatea realizdrii obiectivului prezentului
contract, va nolifica de
indatd acest fapt concedentului, in termen de 30 de zilede la cunoaqterea
cauzei,in veder,sa lu6rii
mdsurilor_ce se impun pentru asigurarea continuiti{ii gestiondrii
serviciului.
i) In cazul in care concesionarul produce pagube conlcedentului cu ocaziadesfbquririi
afiivitalii
de administrare, intrelinere qi exploatare a serviciului, concesionarul
se obligd sd suporte toate

consecinlele de ordin material sau de alt6 natur6.
i) Sd deserveascd toli utilizatorii de pe razacomunei Albegti.
k) Sa oblina de la autoritafile teritoriale competente autorizaliile necesare spafiului
necesar
desfasurarii serviciului de pe raza comunei Albeqti, in termen
de 30 de zile de la incheierea
contractului;
l) Sd respecte indicatorii de performanla qi calitate stabilili prin regulamentul
serviciului de de
gestionare a cdinilor ftr6 stdpAn concesionat;
m) Sd aplice metode performante de management care sd conducd la reducerea
costu.rilor de
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor Concurenliale
oferite de normele legale in vigoare;
n) Sd realizeze un sistem de eviden{d a sesizirilor qi reclamafiilor, respectiv
de rezolvare
operativd a acestora;
o) Sd asigure personal necesar pentru.prestarea activitdlilor asumate din
contract, precum gi
conducerea operativd prin folosirea mijloacelor de .o-urri.*.
si asigurarea mijloacelor tehnice
9i a personalului de intervenlie, precum qi sd intre{ind gi sa asigurl repara-1ia autovehiculelor
proprii cu personal autorizat gi modernizarea continua abazeip.opiii;
p) La incetarea contractului de delegare a gestiunii din alte
dec6t ajungerea la terrnen sau
forta majord, este obligat sE asiguri continuitatea prestdrii"irri
activitali in condiliile stipulate in
contract, p6n[ la preluarea acesteia de cdtre concedent, dar
nu mai mult de 90 de zile;
q) In cazul in care concesionarul sesizeazd existenta sau posibilitatea
existenfei unei ca.uze de
naturd s6 conducd la imposibilitatea realizdrii activitalii
ori serviciutui puutic, va noti1ica de
indatd acest fapt autoritatii publice, in vederea ludrii masurilor
ce se impun pentru asigurarea
continuitdlii activitAli serviciului public;
r) Sd aplice tarifele aprobate prin hotdrdri ale Consiliului local
al comunei Albeqti;
s) Sd respecte orice prevederi care derivd din legile gi r.gt.-"rri;ti;i;
,ffi., precum qi din
hotdrdrile Consiliului Local al comunei Albeqti;
t) S[ respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum
gi legislalia,
normele, prescrip{iile 9i regulamente privind igiena muncii,
protecfia muncii, gosporl6rirea

apelor, protec{ia mediului, urmdrirea comportdrii in timp
a construc}iilor, prevenirea gi
combaterea incendiilor;
u) Sd plateascd despEgubiri/daune persoanelor fizice sau juridice pentru
prejudiciile aduse din

culpa sa;
v) Sd plateascd despdgubiri/daune persoanelo r ftzice pentru traumele suferite
din cauza
agresiunii cainilor ftrd stdp6n de pe dimeniul public privat
al comunei Albeqti, stabilite prin
ai
hotdr6ri ale instanlelor de judecati-definitive
9i i..uo"uuiti;
5. Redevenfa
5'l' Redevenla anualS este de 0,5 Yo din valoarea totald a facturilor incasate
de
concesionar pentru serviciile prestate pe razacomunei
Albeqti.
5'2' Redevenfa anual6, exprimatd in lei la data inceperii contractului,
se va indexa anual
qi succesiv in fiecare al cu rata inflafiei conform
InstitutuluiNafional de Statisticd.
5'3' Neplata redevenlei sau executarea cu intdrziere a acestei
obligafii d6 dreptul comunei

Albegti sI calculeze dobdnzile Ei penalitdtile prev[zute de lege;
5.4. In cazul intdrzierii la platd, concesionarul va suporta penalitali de intdrziere, conform
actelor normative in vigoare la data efectuirii pl[1ilor, calculate la suma datoratI, pentnr fiecare
zi deintdrziere.
6. Indicatorii de performanfi, cantitatea qi calitatea serviciilor
6.1. Indicatorii de performan{6, cantitatea gi calitatea serviciului sunt prevazu{i in caietul
de sarcini care face parte integrant[ din prezentul contract de concesiune.
6.2.lndicatorii de performanfd stabilesc condiliile ce trebuie respectate de concesionar in
asigurarea serviciului public de gestionare a cdinilor fbrd stdpdn.
6.3. Indicatorii de performantd asigurd condiliile pe care trebuie sI le indeplineascd
serviciul concesionat, avdnd in vedere:
- continuitatea din punct de vedere cantitativ gi calitativ;
- adaptarea permanentd la cerin(ele utilizatorilor;
- excluderea oric[rei discrimindri privind accesul la serviciul de gestionare a c6inilor fbrd
stdpdn;

- respectarea reglementdrilor specifice din domeniul serviciului public de gestionare a
cAinilor ftrd stdp6n.
Alocarea riscurilor:
7.1. Riscul de exploatare este preluat integral de concesionar. Acesta se obligd sd-qi
asume toate riscurile organizlrii activit6lii serviciului, precum gi rdspunderea asupra deslhqurarii
activitdlilor ce fac obiectul concesiunii.
7.

8. Tarifele practicate qi procedura de modificare/ajustare a acestora:

8.1. Concesionarul va presta serviciile la tarifele prezentate in oferta acceptatd'in urma
licitaliei publice desftgurate.
8.2. Tarifele practicate pentru activitdtile prevdzute in prezentul contract sunt cele
prev6zute in Anexa nr. 8 la caietul de sarcini, parte integrantd din prezentul contract.
8.3. Pe parcursul deruldrii contractului tarifele pot fi actualizate in raport cu indicele
preturilor de consum, conform Institutului Nalional de Statisticd.
8.4. Tarifele se vor ajusta in conformitate cu prevederile legisla{iei in vigoare.
8.5. Tarifele ajustate vor fi aprobate prin hotirdrea Consiliului Local, pentru care se va
incheia act adilional la contractul de delegare.
8.6. Concesionarul va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestafie,
contravaloarea prestafiei efectuate, care este confirmatd de cltre concedent.
8.7. Concesionarul va prezenta concedentului, pdnd pe data de 15 a f,recarei luni, factura
pentru contravaloarea serviciilor efectuate in luna precedentS, insolitd de documente justificative,
cu scadenta de platd de 30 de zile.
8.8. Prestafiile specifice serviciului delegat se deconteazd,pebazarapoartelor de activitate
zilnice, situafiilor lunare, intocmite de concesionar.
8.9. Plata se face pe baza facturii emise de concesionar, pentru cantitAtile prestate qi
confirmate de pdrfi.
9. Sanc{iuni qi penalitifi
9.1. Pentru inc6lcdri ale condiliilor de execulie a operafiunilor de gestionare a ciinilor
fbrd stdpdn, concesionarul va fi sancfionat dupl cum urmeazd:
a) neefectuarea capturdrii cdinilor ftrd stdpAn, la solicitarea concedentului, in termen
de maxim 48 h de la data comunicdrii se sancfi oneazd, cu 5%o din contravaloarea prestatiei
executate de la data comunicdrii qi pana la executarea efectivd;

b) neefectuarea succesivd pe o perioadd de 6 luni de zile a mai mult de
ale concedentului, attage desfiin{area de drept a contractului, fbrd amai

l0

fi necesari

solicitdri

punerea in

intdrziere sau indeplinirea vreunei formalitdli prealabile;
c) nerespectarea condiliilor sanitare veterinare de desftqurare a activitllilc,r de
gospoddrire a cdinilor ftrd st6pdn, atrage dupd sine sancliuni din partea concedentului in
temeiul legislaliei specifice. Repetarea de cel pufin l0 ori a abaterilor de la normele sanitare
veterinare pe parcursul a trei luni de zile, duce la sancfionarea cu 10% dinvaloarea prestafiei
cumulate pe cele trei luni.
9.2. Se aplicd penalitdfi in procent de:
a) 10 % din valoarea facturii lunare dacd un numdr cuprins intre 1 - 5 persoane
sunt muqcate de c6inii ftrd stdp6n, pe domeniul public sau privat al comunei
Albegti, conform sesizdrilor inregistrate la comuna Albeqti care sd cupr:indd
date concrete privitoare la persoand agresatd, locatia agresiunii, animalul care a
agresat, precum qi adeverintl medical6 care sd ateste muqcdtura, eliberatd de
unitalile sanitare;
b) 20 Yo din valoarea facturii lunare dacd un numdr cuprins intre 6 -10 persoane
sunt mu$cate de cdinii ftrd stdpdn, pe domeniul public sau privat al cornunei
AlbeEti, conform sesizdrilor inregistrate la comuna Albeqti care sd cupr:indd
date concrete privitoare la persoan6 agresatd, locafia agresiunii, animalul care a
agresat, precum qi adeverinfd medicalS care sd ateste muEcdtura, eliberatd de
unitAfle sanitare;
c) 30 % din valoarea facturii lunare dacd un numdr cuprins intre 1 1 - 15 persoane
sunt muqcate de c6inii ftrd st6p6n, pe domeniul public sau privat al corrLunei
AlbeEti, conform sesizlrilor inregistrate la comuna Albeqti care sd cupr:indd
date concrete privitoare la persoanI agresatd, locatia agresiunii, animalul c,are a
agresat, precum qi adeverinld medicald care sd ateste mugcdtura, eliberatd de
unitSlile sanitare;
d) 40 Yo din valoarea facturii lunare dacd un numdr mai mare de 16 persoane sunt

muqcate de cdinii ftrd stdpdfl, pe domeniul public sau privat al cornLunei
Albeqti, conform sesizdrilor inregistrate la comuna Albeqti care sd cuprindl
date concrete privitoare la persoand agresatS, locafia agresiunii, animalul care a
agresat, precum qi adeverint6 medicald care sd ateste muqcdtura, eliberal.a de
unitalile sanitare.

10. Forfa majorl:
10.1. Niciuna dintre pdrfile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen sar.r/qi de

executarea in mod necorespunzdtor, total sau parlial, a oricdrei obligafii care ii revine in baza
prezentului contract de concesiune, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzhtoare a
obligatiei a fost cauzatd de fo(a major6;
10.2. DacI in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului respectiv nu in.ceteazd,
p64ile au dreptul s6-qi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fdri
ca vreuna dintre ele sd pretindd plata niciunei despdgubiri;
10.3. Partea care invocd forfa majord este obtigatd sd notifice cealaltd,parte in termen de 5

de zile producerea evenimentului qi si ia toate mdsurile posibile in

vederea limitarii

consecinlelor lui;
10.4. Intdrzierea sau neexecutarea obligafiilor asumate din motive de for,t6 majord nu
atrage pentru niciuna din parfi penalizdri sau alte compensalii. Perioada de exec:utare a
contractului de concesiune va fi prelungitd cu perioada pentru care a fost invocatd qi acceptatd
for[a majord.

Condi{ii de redefinire a clauzelor contractuale:
I1.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act

11.

eLdilional

incheiat intre pdrlile contractante.
I1.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementard aprezentului contract de
concesiune, cu notificare prealabila cu 30 de zile a concesionarului, din motive excr:pfionale
legate de interesul nalional sau local, dupd, caz, sau in cantl apariliei unor acte normative in
domeniu.
12. incetarea

contractului:

rczentul contract de concesiune incet eaza in urmdtoarele situaf ii :
a) La expirarea duratei stabilite, dacd pdrfile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in
I 2. | . P

condiliile legii;
b) In cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denunfare unilaterald de
cdtre concedent, cu plata unei despdgubiri juste gi prealabile in sarcina acestuia, in caz de
dezacord fiind competentd instanla de judecatd;
c) In cazul nerespectdrii obligatiilor contractuale de c6tre concedent, prin rezilierea la
iniliativa concesionarului, cu plata unei despdgubiri in sarcina concedentului, in caz de dezacord
fiind comp:tentd instanfa de judecatd;
d) In cazul nerespectdrii obligatiilor contractuale de cdtre concesionar, prin reziilierea la
iniliativa concedentului, cu plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului, in caz de <lezacord
fiind competentd instanfa de judecatS;
e) In cazul falimentului concesionarului sau in cazul in care acestuia i se, retrage
autorrza[ia de funcfionare sau aceasta nu este prelungitd dupd expirarea termenului;
0 In cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cdnd acestea sunt
retrase;

g) Schimbarea destinaJiei sau folosirea in alte scopuri a bunurilor concesionate aferente
infrastructurii serviciului ;
h)Prin acordul de voinfd al pdrfilor, exprimat in scris.
i) in caz de forta majorl sau caz fortuit, c6nd concesionarul se afla in imposibilitatea de a
continua contractul, prin renunlare, fErd plata unei despdgubiri;
12.2. Concedentul are dreptul sd,rezilieze unilateral contractul dacd constatd gi dovedeqte
nerespectarea de cdtre concesionar a obligafiilor contractuale gi dacl acesta nu adoptii mlsuri
pentru atingerea parametrilor de calitate asumati prin prezentul contract.
12.3. Neexecutarea succesiv[, pe o perioadd de 2 luni, a mai mult de 2(l Yo din
volumul/cantitatea lucririlor delegate, specifice gestion5rii cdinilor fbrd stdpdn, dd dreptul
concedentului sd procedeze la desfiinfarea acestuia de drept, ftr6 punerea in intdrziere qi fhrd
interventia instantei de judecatd, cu plata penalitdlilor.
12.4. La incetarea, din orice cauzd, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost
utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupd cum trmeazd:
a) bunuri de retur ce revin de plin drept, gratuit gi libere de orice sarcini concedentului la
incetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au fbcut obiectul
concesiunii qi investiliile minime obligatorii solicitate de concedent prin caietul de sarcini;
b) bunurile proprii care la incetarea contractului de concesiune rdmdn in proprietatea
concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apa(inut concesionarului qi au fost ltilizate
de acesta pe durata concesiunii, cu excepfia celor realizate de concesionar pentru optimizarea
activit6tilor.
13.

Litigii:

13.1. PA{ile vor depune toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului ;
13.2. Dacd dupi 45 de zile de la inceperea acestor tratative, pdrlile nu reuqesc sd rezolve
in mod amiabil o divergenfd contractual[, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze de
cdtre instanf ele j udecdtore gti.

Dispozifii {inale:
14.l.Prezentul contract are ca anexe urmatoarele:
- Caietul de sarcini privind delegarea serviciului pentru gestionarea cdinilor fdrii st6pdn,
in comuna Albeqti, judelul Mureq, prin concesiune;
- Regulamentul de organizare qi funcfionare al serviciului public pentru gelstionarea
cdinilor fEr[ stdpdn in comuna Albeqti, judeful Mureq;
- Indicatorii de performantd
14.

14.2. Aceste anexe sunt parte integrant[ din prezentul contract.
14.3. Limba care guverneazd contractul este limba romdn6.

14.4. Clauzele prevdzute in prezentul contract se completeazd, cu prevederile Caietul de
sarcini privind delegarea serviciului pentru gestionarea cdinilor ftr[ stlpdn, in comuna. Albeqti,
judeful Mureq, prin concesiune qi ale Regulamentului de organizare qi funclionare al se,rviciului
public pentru gestionarea cdinilor flrd stdp6n in comuna Albeqti, judeful Mureg.
74 ,5 . Prezentul contract de concesiune intrl in vigoare la data semnf,rii lui.
14.6. Contractul va fi interpretat conform legislaliei din Rom6nia.

Semndndprezentulcontract,azi-,pdr[ileconfirm5'c6auluatactdetoate
prevederile lui gi le acceptl in totalitate.
Prezentul contract s-a incheiat in doui exemplare originale, cdte unul pentru hecere parte.

Concedent,

Concesionar,

