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Anexa nr.3 la HCL nr.120 din 30.11.2017 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Serviciul de salubrizare Socodor  cu sediul în Comuna Socodor , localitatea Socodor nr. 1 judeţul  Arad, cod 

postal 317305, Cod Fiscal nr. _______________,  numar  de ordine in Registrul Comertului J2______________,  

având contul nr. ___________________________________  deschis la _____________________ , reprezentată de 

__________________________ , cu funcţia de administrator , în calitate de prestator, pe de o parte,  

Şi 

Doamna/Domnul/Societatea _______________________________________________________ cu 

domiciliul/reședința/sediul în _______________________  nr._____, judeţul Arad, codul numeric personal(CNP)/ 

cod  fiscal  ____________________________   inregistrat la registrul comertului _____________ din _________ 

având contul nr._________________________________, deschis la ________________________________ 

reprezentată de ______________________________________, având funcţia de _______________________, 

telefon _____________________, în calitate de beneficiar pe de altă parte,au convenit să încheie prezentul contract 

de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1  În baza prezentului contract prestatorul se obliga să efectueze clientului său  colectarea  deseurilor menajere 

si reciclabile (conform  programului  anexat la prezentul contract, pag. 2).  

 

II PREȚUL SERVICIILOR  

Art. 2 Pentru serviciile efectuate în baza prezentului contract, clientul va plăti prestatorului dupa cum urmeaza: 

a) Pentru persoanele fizice: suma de ___ lei/lună cu TVA inclus, pentru fiecare persoana care are domiciliul 

la adresa mai sus mentionata: 

 Nr.persoane_________ x _ lei/lună(_______ lei +19%TVA)=______________ lei. 

b) Pentru persoane juridice: suma  de     lei/mc/lună+TVA   , reprezentând :  

1 mc. deseuri  X  _______ lei/mc./lunar 

         __________mc.deseuri x ______ lei (_______ lei+19%TVA) =_______________lei 

Suma va fi achitată cel târziu până  la data de 5 ale lunii urmatoare emiterii facturii.  

Suma minimă care poate fi achitată  de persoanele fizice reprezintă suma datorata pentru una lună, conform 

prevederilor art. 2 lit. a). 

În cazul în care, anterior efectuării prestaţiei, vor interveni majorări de preţuri care afectează costul prestaţiei: 

a) prestatorul de servicii are dreptul să majoreze preţul contractului, în raport cu majorarea preţurilor, 

(combustibil,depozitare)  conform costurilor pe m.c. cu obligaţia ca prestatorul să notifice în termen de 5 zile  

beneficiarului hotărârea sa; 

b) beneficiarul, în termen de 10 zile de la data primirii notificării scrise a prestatorului are obligaţia să 

comunice acestuia dacă preţul majorat este acceptabil şi să solicite continuarea lucrării. Dacă beneficiarul nu 

răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a preţului; 

c) În cazul în care majorarea de preţuri intervine în cursul executării contractului, iar beneficiarul nu acceptă 

majorarea, va notifica în scris refuzul prestatorului, acesta având dreptul la cota-parte din preţ echivalentă cu 

prestaţia executată şi la preţul convenit. 

III. DURATA,CONTRACTULUI 

Art. 3 . Contractul se încheie pe o durată de 1 an  începând de la data de 01.01.2018 şi până la data de 31.12.2018. 

IV.OBLIGAŢIILE,PĂRŢILOR 
 Art. 4.  a) Prestatorul de servicii se obligă sa efectueze lucrarile mentionate al art. 1 conform normelor legale 

si/sau profesionale la termenele stipulate de acesta. 
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b) Clientul se obliga  sa plateasca contravaloarea serviciilor ce i-au fost prestate la termenenle stipulate in contract. 

V. RASPUNDERI   
Art. 5 Nerespectarea termenului prevazut în art. 2 obligă clientul la plata de penalitatii de 0,01 % din suma 

datorată pe fiecare zi de întirziere, dar nu mai mult de 60 zile. Dacă clientul nu platește suma datorată și penalitățile 

aferente la expirarea celor 60 zile contractul se desfințează de plin drept fară punere în întirziere și fără intervenția 

instanței. 

Daca prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale asumate, producând astfel prejudicii clientului, 

va fi  obligat  să plătească celeilalte părţi daune care trebuie să acopere paguba efectiv produsa cât și câștigul 

nerealizat. 

Neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte să considere 

contractul desființat de plin drept, fără intervanția instanței, cu condiția anunțării celeilalte părți cu cel puțin 5 zile 

înainte. 

VI. FORŢA MAJORĂ     
Art. 6  a)  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. 

b)  Dacă în termen de 60 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice 

încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

VII. CLAUZE FINALE 

Art. 7 a) Orice neînțelegere între părți se vor rezolva pe  cale amiabilă în caz contrar fiind supuse  soluționării 

instanțelor judecătorești; 

b) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

c) Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 

ulterioară încheierii lui. 

d) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, din care câte unul pentru fiecare parte,  astăzi 

_____________________, data semnării lui. 

              

PRESTATOR,                                             CLIENT, 

         

 

                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR, 

                                      PALCU RAUL                                                           CRIȘAN GHEORGHE 

NR. 
CRT. 

DEŞEURI MENAJERE ZIUA COLECTARII ORA 

1 DEŞEURI MENAJERE, SOCODOR LUNI 8,00-16,00 

 

NR. 
CRT. 

DEŞEURI COLECTARE 
SELECTIVĂ 

ZIUA COLECTĂRII ORA 

1 HIRTIE SI CARTON  PRIMA VINERI DIN LUNA  8,00- 16,00 

2 STICLA  A DOUA  VINERI DIN LUNA 8,00- 16,00 

3 ELECTRICE SI ELECTRONICE  A TREIA  VINERI DIN LUNA 8,00- 16,00 

4 FIER A PATRA VINERI DIN LUNA 8,00- 16,00 

5 PLASTIC IN FIECARE ZI DE JOI 8,00- 16,00 


