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de prestare a serviciului de salubrizare pentru agcntii cconom·ici si institutii publice
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ART. 1.
BRAI - CATA S.R.L Bucuresti, cu sediul social în Bucurcsti, Sector 6, Sos.Virtutii nr, 48,
etaj I, înmatriculată la registru comerţului cu nr. .140/5581/2017, cod unic de înregistrare RO I 3627967, prin
13RJ\I-CATA SRL Sucursala Braila, str. Mihail Ernincscu nr.46, inregistrat la Reg, Cornertului cu
.19/343/2017 , CIF 3 7718280, rezentată de DIRECTOR SUCURSALA denumită în continuare operator. şi
AUTORITATEA NAVAL Ă ROMÂNĂ , cu sediul în Incintă Port Constan\a, nr, I, clădirea ANR
Constanţa, înfiin\ată în ternciul nrt. I din Legea 412 / 2002, reprezentată de Director General - Cosrnin
Laurenţiu - Durnitrachc şi Director Economic - cod liscal I 1055818, cod I ban R061 TREZ
23F845000200130X deschis la trezoreria rnun. Constan\a, prin Căpitania Zonală Gala\i reprezentată de
Director / Căpitan Şef de Port Brînză Vlădu( şi Şei' Scrv, Fin, Cont.-, tcl/l'nx 0236460248, în calitate de
11/ilizalor, pe de altii parte, au convenit sfi încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:
CAP. ll Obiectul contractului
ART.2.
Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii publice de colectare, transport şi depozitare
a deşeurilor (clcseuri municipale, deseuri similare cu cele municipale, descul'i industriale, descul'i din constructii
s,a), cu excepţia deşeurilor toxice periculoase şi a acelor cu regim special, în conlc,rmitatc cu prevederile legale in
vigoare. Pentru reziduul provenil din demoWri, preCum şi gunoiul animalier, societatea încheie contrncl separat cu
aplicarea tarifelor în acest sens.De asemenea , pnrtile, de comun acord si in considerarea clauzelor prezentului
contrnct , convin cn operatorul vn colecta in mod gratuit dcscurilc din categoriile de mai Jos , existente in
localia /locatiilc indicate de catre beneficiai,
ln categoria deseurilor colectate separat Sl' au in vedere urmatoarelc:

- l·IÂRTIE - CARTON
P.E.T. - FOLIE POLIE TILENĂ
· STICLA
· ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
-TEXTILE
· AMBALA.IE TEXTILE

- cod desen
- cod desen
• cod desen
- cod dcscu
- cod dcscu
- cod dcscu

:
:
:
:
:

15,0 I.O I / 20,0 I.O I
t 5.01.02 / 20,01.39
15,01.07 / 20.0l.02
20.01.345/20,01.36
20.01.11
: 15.0

ART.3.
Operatorul va presta activitatea de ridicare a deseurilor municipale din locatia / locatiile situata/ situate:
Nr.
Crv,

I,

Adresa
CpL Pori Braila, Str,i\11ghel
Sali!-\nY, nr,7, loc, Braila

Rccinicnti /
Dotare
I I 0,25

Cantitate/
Custodie

I

Tin

Chirie

I

Zile
1/
santamână

Cantitate min
1.00 m.c,

Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată in :loc. Brăiln, str.
Anghel Saligny, nr 7, (C11pitâui11 Portului Bnli/11)
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ci) să înregistreze toate reclamaliile şi sesizările utilizatoru l u i ş i să ia măsuri le care se impun în vederea
rezolvări i acestora, în termen de maximum 30 de zile;
c) să p resteze act ivitatea de colectare a deşeuri lor municipale la toţi uti l i zatori i cu care au încheiate contracte;
I) sa asigure continu itatea serviciu lui 1 cu cxccptia cazurilor de f'orla mqjora, asu cum sunt acestea definite prin
lege;
să
veri fice integritatea recipientelor de colectare şi să Ic în locu iască în Lcrmen de maximum două zile de la
g)
constatare sau de la sesiza rea primită în acest sens, dacă acestea m1 mai asigură etanşeitatea, numai în cazul
în care rccipicn\ii sunt proprietatea operatoru lui;
h) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a d i feritelor t i puri de
materiale conţinute în deşeurile mun icipale. cu d enumirea matel'ialului/materi lalelor pentru care sunt
i) destinate şi marcate în diverse cu lori prin vopsire sau apl icarea de fol ie ndczivă, con rorm prevedri lor legale
în vigoare;
)
j sa doteze la cerere utilizatoru l cu recipîenti d e colectare, in regim de vanzarc sau î nch iriere, în l i m iln stocului
d ispon i b i l la moment ul încheieri i contrnetu lni;
k) să colecteze deşeurile folosind autovehicu le special ech i pate pentru transportul deşeurilor mcn,ţjcrc;
I) sa ridice deseurile în zilele si in interva l u l orar stabil i te;
m) să încarce întreaga canli tate de deşcu ri,inc l usiv deseuri le munic ipa le amplasate langa containerele de
colectare şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destina{ dcpozirnrii;
n) să aşeze după gol ire rec ipientele în pozi(ie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate opera\iunilc vor 11
e fectuate astfel încât să se evite producerea zgomotul u i şi a a llor i nconveniente pentru u t i l i zator�
o) să ad ucă la cunoştinţa u t i l i zatorilor rnodificfiri lc de tari f' şi alte i n lormaţii necesare, prin ad resă ataşntrl fact urii
şi prin a fişare la uti l izatori .
p) să încarce deşeuri le în vehicu lele transporlatoare direct d in reeipicn\i. Este i nterzis să se răstoarne reeipienţii
în curţi , pc stradil sau pc tro tuare, în vederea reîncărcării deşeuri lor în vehicule�
q) persona l u l care efectuează colectarea să manevreze rccipienţii cu grij ă, pentru a ev ita deteriorarea lor, precum
şi producerea prat\liul sau raspilndirca deşeurilor în afara autovehiculelor de transport;
r) în cazul deteriorării unor rec ipienţi, saci de plastic sau în cazu l împrăştieri i accidentale a deşeuri lor în timpul
operaţ i u n i i de golil'e, personalul care execută colectarea, să încarce toate deşeurile în autovehicu le, asfcl încât
l ocul destinat depozitării să rămână curat;
s) sa noti fice in scris ut i l i zatoru l 1 cu m i n imum 1 5 (cinsprezecc) zi le înainte de intreruperea sau încetarea
rurn izari i serviciului pub l ic de sa lubrizare;
t) sa trateze în mod eon tidential fota de tcrte persoane toate inf'ormat i ilc de orice foi pri m ite din partea
ut i l izatorului în cadru l prezentului contract, chiar si clupa expirarea acestuia si sa foloscasca informa t i ile
doband i te numai pentru scopu rile acestui contract. Prelucrarea dntelor personale nlc uti l izatorul u i i11 scop de
market i ng sau d e ccdnrc a acestora calre terti se face numai cu acordul scris a l util izatorului;
u) să gestioneze e11cient deşeurile industriale recielabi le, pc baza principii lor genera le prevăzu te de lege, în
cond iiţii lc de protee(ic a med iu l u i şi a sănătă\ i i populat iei;
CA P. IV D reptu rile �i obligatiilc tt lilizalorului
AHT, 9.
Utilizatorul arc următoarele drept u ri:
a) accesibi l i tate egală şi ncd iscriminalol'ie la servic i u l pub l ic1 în condiţi ile contractu lu i de prestare;
b) sfi i se presteze activitatea de colectare a deşeuri lor municipale în ritmul şi la n i velurile stabil ite în cont ract;
c) sa sol icite si sa primeasca, in cond itiilc legi i si ale contractu lui de prestare, despagub iri sau compensati i
pentrn daunele provocate de catre operator prin nerespectarea obl igat i i lor contractuale nsumale sau prin
prestarea unor servici i in forioare, cal itat iv si cant itat iv, parametri lor tehnici stabi l iti prin contract sau pri n
normele tehnice în vigoare. Valoarea dcspagubirii se stnbileste de catre autori tat i le competcnle care a u
constatat paguba produsa ţ in prezenta unui reprezentant al operatoru Iul;
d ) sa sesizeze autoritat i le adm in istrntiei publice locale si celei competente orice deficiente constatate î n s fera
acti vitatii de colectare a deseurilor municipale si sa foca propuneri vizand i n lalu rarca acestora, imbunalatirca
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CAP.V
Colectarea deşeurilor municipale, măsuntrca prestaţiei activităţii de colcctnre a deşeurilor municipale
ART. 11.
Operatorul va presta '1ctivitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia specificata in ART. 3,
CAP. VI Tarife, facturare şi modalitilji de plată
ART. 12.
I) Operatorii vor practica tarifele aprobalc de auloritalile administratiei publice locale, potrivit prevederilor
legale in vigoare.
2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale apal'lltc ulterior
semnnrii cont1·actul11
3) Modificarea tarifelor va fi adusa ln cunostinta utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea inccpcl'ii
perioadei de fnch11·,11·c,
4) TARIFE PRACTICATE:
a) Tarif' pentru gestionarea dcscurilor colectate ncsclecliv(inclusiv transporl si colectare) 363,84 lei/tona
( 121,28 lci/mc), conform HCLM Braila nr.722/27.12.2021, Anexa S, pentl'l1 aprobarea tarifelor
activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare, inccpand cu data de 01.01.2022.
b) Tarifele de mai sus!!!! contin TVA, dar iuclucl contributia pentru economia CÎJ'culara in cuantum de
80 Ici / tona fora TVA, conform OUG NR 196/2005, 11rivind Fondul de mediu, cu modificarile si
completarile ulterioare.
ART. 13.
(I) Facturarea se face lunar căire A.N.R. CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAT!, Strada Portului nr. 30, în baza
preturilor si tarifelor aprobate si a cnntilalilor cl'eetivc, deicrminate sau estimate potrivit prevederilor contractuale,
pe baza bonurilor de confirmare care vor fi semnate de reprezentantii celor doua parli„
(2) Factura va cuprinde elementele de identif'icare ale fiecărui utilizator, cantimpie facturate, preţul/tariful aplicai,
inclusiv baza legală.
(3) În cnzul în care colectarea deşeurilor se efectuează de Utilizator în recipiente închiriate de la Operator, în
foclură este cuprinsă şi contravaloarea chiriei;
ART. 14.
( 1) Facturo pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai Wrziu pfrnă la datn
de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fbst cl'cctuată. Ulilizatorii sunt obligaţi să achilc facturile
reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 30 zile calendaristice de la
data primirii focturii/ data predarii facturii, in cazul în care este transmisa prin delegat si data scadentei se înscrie pc
f'aclurn.
(2) Neachitarea filclurii în termen ele JO de zile calendaristice de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere,
după cum urmează:
a) să aplice pennlităţi egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obliga�iilor bugetare� în
cazul neachitării facturilor la termen\ pcnalitrljilc se datorează începând cu prima zi după data scadcn\ci;
b) valoarea totală a pennlităţilor nu poale depasi cunotumul debitului si se eonstiluie venit al operatorului.
(3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, slabililc prin
rcgle111enl5rile legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate,
AHT. 15.
Utilizalorul poale cl'cctua plata serviciilor prestate prin unnăloarele modalitnţi:
a) în numerar la casieria operatorului sau la agentul încasator de teren;
b) cu filă CEC;
c) cu ordin de plată sau prin alte instrumente de piam convenite de părti, în conturile menţionate pc f'nctură;
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CAP. X Dispoziţii finale
ART. 23.
(I) În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, păqile se supun prevederilor legislaţiei
specifice în vigoare si ale altor acte normative incidente.
ART. 24.
Prezentul contract este valabil pana Ia linele anului 2022.
ART. 25.
Anexele foc pnrtc integranta din prezentul contract.
ART. 26.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplnre, câte unul pentru fiecare parte� şi intră învigoarc la data de
01.02.2022, expirând la data de 31.12.2022.
ART. 27.
Conform Hotararilor privind combaterea raspandirii virusului SARS - COV - 2 , pentru intrcrupcrea
activitatii total sau partial , ca urmare a efectelor deciziilor emise de Autol'itatilc Publice competente ,
utilizatorul arc obligatia de a notifica în scris operatorul de salubritate de efectele produse prin sistarea
activitutii , imediat cc acestea au fost d'tte spre publicare .
Operator
BRAI- CATA
Director sucu

CĂPITANIA ZONALĂ GALAŢI
Director
Căpitan şef de port,
)
BrÎnză Vladuţ�
�
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ANEXA 2 la contrnct

CERI NTE PRIVIND SAN ATATEA SI SECURITATEA JN M lJNCA

Acest document asigura comunicarea cerintelol' re feritoare la sccurituten si smrntaten in munca si prolcctia mediului
stabi l i te de Brni-Cata SRL pentru l3encficiari i Servici ilor cu care desfosoaril rclatii contracltmle si pentru care sunt ap licabile
prevederi le L 3 1 9/2006 si HG 1 425/2006 si L265/2006.
Ccrinlc lc se const ituie ca anexa la Contractul de Prcstari Servicii.
Ohlign l iilc Brni-Ca ln SRL :
Sa respecte Si sa apl ice masurilc prevazute de L3 1 9/2006 - Legea sccpritatii si sanatat ii in munca, l-10 1 425/2006 pentru
aprobarea Normclol' Mclodologicc de npl icare a Legii 3 1 9/2006, nrmarind aplicarea acestora de catre angajatii din
subord ine.
- Sa respecte si sa apl ice L 265/2006-penll·u aprobarea OUG 1 95/2005-privind prntect ia mediului,
Legea 2 1 1 /20 1 1 privind regimul deseuri lor cu modificari lc si complctari le ulterioare i HG 856/2002-privin<l evidenta dcseuri lor si pentru
aprobarea listei cupri nzand dcscmi lc, inclusiv cele pericu loase, Ordonanta de urgenta 5/20 1 5 privind DEEE- uri le.
Oblig.at iilc- Beneficiaru lui de Sc1·vicii:
Sa nsigure in formarea lucratori lor Bn1i Cata SRL, în zonele unde isi dcsfosoara act ivitatea, referitor la aspectele
sem n i ficat ive legate de riscurile pentru securitate si sanatalc in munca pe care acesta Ic-a eval uat, precum si toate masuri lc
de prevenire si prolectic necesare, în conform itate cu prevederile Legi i 3 1 9/2006 si HG 1 425/2006, prevederile
Regulam entul u i i ntern, Regulamentului de organizare si runcl ionare propriu cat si cele de semnalizare pe l inie de securitatc
si sanntate in munca sau de c irculalic conform codului rutier.
- Sa asigure in formarea si instruirea (claca este cazul) cu masuri le de securi tate si sanatate in situatia existentei unu i
pericol grav si iminent sau a zonelor cu risc r idicat si specific,
- 811 nsigurc ca nu se arunca in pubelele cu dcscuri nH.:m�jcrc suhstnntc pcriculoasc(hatcrii, acumulatori uzat i, ulei uzai, DEEE-mi,).
- Sa asigme instru i!'ca privind colectarea selectiva a dcscurilor, implicit sa nu se arunce substanlc periculoase in deseurilc
mcnajerc(cx. : baterii, acumulatori uzati, ulei uzat, DEEE-mi, ccrncluri, vopsele, clescuri sp ital icest i, substante : explozive,
oxidante, inllamnbile, iritante, daunatoare, toxice, cancerigene, corosive, mutagene, ccotoxice, etc.).
Lcgislntia de securitate si smrn t ntc in nwncn si protcc tia med iului
• Legea 3 I 9/2006 Legea sccuritat i i si sanatalii in numea ;
• HG I ,1 25/2006 pentru aprobarea Normelor Melodologice de apl icare a Legii 3 1 9/2006 ;
• I IG - uri rcf'critoarc la securitatea si sanatatea in munca;
• L265/2006 pentru aprobarea OUG 1 95/2005 pri vind protcctia mediu lui ;
• H G 856/2002 pri vind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea l istei deseurilor, inclusiv
dcscurile p�ricu lonse;
• Legea 2 1 1 /20 1 1 - privind regim u l dcscmi lor cu modificari lc si complctarilc ulterioare
• Legea nr. 384/20 1 3 privind robarca OG 3 1 /20 1 3 penh·u mod i ficarea si completarea OUG,
1 96/2005 privind Fonc _ /J ''f.'Jcd iLL
�>>�
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LEGISLATIA APLICABILA
Gradul de »sigurarc iu furnizarea serviciului este de 100% hnrn.
Lcgislntin si normele tehnice af)licahilc serviciului de colectare a dcscurilor municipale penim cnrc se încheie

contructul·
Indicativul netului normativ
Cir. sau tehnic
N"

I.

2.

3.
4.
5.
6.
--·-·7.
8.
9,
10.

Legea nr.5 I /2006

Legea nr I O I 12006
OUG 92/2021
OUG nr 195/2005
Legea nr 278/20 I 3
1-IG NR 856/2002

OUG 2/2021
Legea nr 249/2015

1-IG nr I 061/2008
Ordinul MMGI\ nr 95/2005

11.
12.

Ordinul MMP nr 794/2012
Ordinul ANRSC nr 10912007

15.

OUG nr 74/2018

13.
I ,J.

16.

Ordinul ANRSC nr 82/2015
11.C.L.M NR. 509/2019

HCLM nr. 722127.12.2021

Denumirea actului normativ sau tehnic

Legea serviciilor comunitare ele utilitati publicc,republicata,cu modificarile si completnrilc
ulterioare
Legea serviciului de salubrizare a localitatilor,republicata cu modilicarilc si completarile
ulterioare
Legea mivind rct.1.imul deseurilor
Privind Protcctia mcdiului,cu modifîcarile sî comnletarile ullcrioare
Legea Drlvind emisiile industriale, cu modificarilc si comnlctarilc ulterioare
Privind evidenta gestiunii descurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
clcscurilc,im:lusiv dcscurilc ncriculoasc
Privind depozitarea deseurilor
Privind modalitatea de gcstionnrc a amhah�jelor si a dcscurilor de ambalaje cu modilicarilc
si comolctarilc ulterioare
Privind trnnsnortul descurilor nericuloase si nenericuloase ne teritoriul Romanici
Privind stabilirea criteriilor de acceptmc si a procedurilor preliminare de acceptare a
deseurilor la depozitare si lista natioanala de deseori acceptate la clasa de depozit deseori,
cu modificarilc si conmlclari\c ulterioare
Privind nroccdura de ranortarc a datelor rcforitoare la ambalaie si dcscuri de ambalaje
Privind aprobarea Normelor Metodologice ele stabilire, ajustare sau modificare a tmifelor
ncntru activitatilc snccîfice serviciului do salubrizare a locnlilatilor
Pl'ivind anrobarea Regulamentului� cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor
Privind modificarea si completarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din
Municipiul 13rniln, aprobat prin H.C.L.M nr. 54/26.02.2016, cu modilkarile si complctarilc
ulterioare, pcntu aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare
pentru i.rncntii economici si intitutii oublicc
Pentru modificarea si completarea Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor,a Legii nr
249/20 I 5 privind modalitatea de gestionare a ambalnjclor si n descurîlor de ambalaje si a
oue nr 1�6/2005 ol'ivind Fondul oentru mediu
).'fi;WJ'! "c:��obarea larifelor penll·u activitatilc din cadrul serviciului de s J�m� .;
M,11)iol ftll\ltnrnila, inccnand cu dala de O I .O 1.2022.
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