ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREAăNR.102/2015
privind aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din doatrea UAT Ozun
din cadrul proiectului „Platforma deădepozitareășiăgospod rireăaăgunoiuluiădeă
grajdășiăaădeșeurilorămenajereăînăComuna Ozun, jud. Covasna”
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunităînăşedin aăextraordinar ădinădataădeă11 decembrie 2015,
analizând Expunerea de motive a Primarului, coroborat cu prevederile H.C.L. nr.
84/2015 privind aprobareaă Regulamentuluiă pentruă funcționareă aă Platformeiă deă depozitareă șiă
gospod rireăaăgunoiuluiădeăgrajdășiăaădeșeurilorămenajereăînăăcomunaăOzun,ăjud.ăCovasna,ă
având în vedere H.G. nr. 1222/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 40 de obiective
deă investi ii-platformeă deă depozitareă şiă gospod rireă aă gunoiuluiă deă grajdă şiă aă deşeuriloră
menajere,ăprecumăşiăaăcaracteristicilorăprincipaleăşiăaăindicatorilorătehnico-economiciăaferen iă
acestora,
înăbazaăart.ă30ădinăLegeaănr.ă273/2006ăprivindăfinan eleăpubliceălocale, cuămodific rilășiă
complet rileăulterioare,ă
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4) lit. “c”, respectiv
ale art. 45 alin. (2) lit. ”c” şiăart.ă115ăalin.ă(1)ălit.ă”b” dinăLegeaănr.ă215/2001ăaăadministra ieiă
publice locale, republicat ,ă

HOT R ŞTE
Art. 1. Aprob ă tarifulă pentruă folosireaă utilajeloră mecaniceă dină doatreaă UATă Ozună dină
cadrul proiectului „Platformaădeădepozitareășiăgospod rireăaăgunoiuluiădeăgrajdășiăaădeșeuriloră
menajere în comuna Ozun, jud. Covasna”, conformăanexeiănr.ă1ălaăprezentaăhot râre.
Art. 2. Aprob ă contractul-cadru de prest ri servicii, ce se va încheia cuă cet țeniiă careă
dorescă s ă beneficiezeă deă activit țileă Platformei deă depozitareă șiă gospod rireă aă gunoiuluiă deă
grajdășiăaădeșeurilorămenajere în comuna Ozun, jud. Covasna, conform anexei nr. 2 la prezenta
hot râre.
Art. 3. Anexele nr. 1-2 facăparteăintegrant ădinăprezenta.ă
Art. 4. Cuăaducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîns rcineaz ăprimarulăcomuneiă
Ozun, Compartiment administrativ-gospod resc şiă Serviciul public de administrare a
domeniuluiăpublicăşiăprivat.
Ozun, la 11 decembrie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Tomos Ilkó József

Difuzare:






1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
1 ex. Comp.administrativ gosp.
1 ex. S.P.administrare a domeniului public
1 ex. Primar

,

Contrasemnează:
secretar al comunei
Aczél Melinda Cecilia

Anexa nr. 2 la Hotarârea Consiliului Local nr. 102/2015

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
PARTILE CONTRACTANTE
Art.1
______________ in calitate de CLIENT,
Si
U.A.T. Ozun, in calitate de PRESTATOR, reprezentat prin Consiliul Local Ozun, au convenit
incheierea prezentului contract de prestari servicii.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2
Prestatorul presteaza clientului urmatoarele servicii:
2. 1. descarc ăgunoiulăpe Platform ăsistematizatăînăşiruriăşiăr stoarn ăperiodicăpentruăaerareăşiă
împiedicareaăfermenta ieiăanaerobeăînăurmaăc reiaăpotărezultaăcantit iăimportanteădeăgazeăcuă
efectădeăser ,ăînăprincipalămetan.ă
2.ă2.ăîmpr ştieăperiodicăfrac iaălichid ,ăprovenit ăînăprincipalădinăprecipita ii,ăcolectat ăînăbazinulă
deă efluen i,ă cuă ajutorulă remorciiă cistern ă vidanj ă pesteă şirurileă deă gunoi,ă înă vedereaă asigur riiă
umidit iiănecesare.ă
2.3. inspecteaz ăgunoiul de grajd care esteăadusălaăPlatform ădeăc treăclient, înainte de a se
permite desc rcarea.ăDac ăgunoiulăesteăcurat,ăseăautorizeaz ădesc rcareaăacestuia.ăÎnăsitua iaă
înă careă seă observ ă c ă înă gunoiulă deă grajdă suntă amestecateă accidentală deşeuriă menajereă
anorganiceă(metal,ăsticla,ăplastic)ăăseăsolicit ăgospodaruluiăs ăleăsepareăşiăs ăleădepozitezeăînă
locurileăspecialăamenajate,ăînăvedereaăprelu riiădeăc treăoperatorulădeăsalubritate.ăÎnăsitua iaăînă
careăseparareaănuăesteăposibil ,ăseărespingeăîntregulătransport.
2.4.ă asigur ă transportulă gunoiuluiă la/ă deă la Platform ,ă contracost,ă clien ioră careă nuă auă utilajeă
proprii în acest sens.
2.5. emite un bon de transport din careă s ă rezulteă cantitateaă deă gunoi de grajd preluat la
Platform ăcuămen ionareaădateiăcerte.ă
2.6.ă verific ă cantit ileă deă gunoiă preluateă deă clien iă înă propor ieă deă 50% cu cantitatea
depozitat ,ă dac ă clien iiă auă utilajeă propriiă înă acestă sens.,ă respectivă asigur ă transportulă şiă
împr ştiereaă peă câmpă cuă ajutorulă echipamenteloră asigurateă prină proiect,ă celoră careă nuă auă
utilajele necesare, contacost.
2.7.ă asigur ,ă înă modă oneros,ă fertilizareaă p şuniloră comunale/terenurile agricole ale P.F. cu
surplusul de compost, care nu este solicitat de a fi restituit c tre client.
2.8ă ineă ună registruă deă eviden ă ală utilizatoriloră platformei, precumă şiă aă cantit ilor de gunoi
depozitat.
DURATA CONTRACTULUI
Art.3
Durata prezentului contract este de _________luni/ani cu incepere de la ___________ pana la
____________ pentru o cantitate de _____tone .
PRE ULăCONTRACTULUI IăMODALIT

ILEăDEăPLAT

4.1.
Pre ulăpresta ieiăseăcalculeaz ădup ăcumăurmeaz :
a).ădac ătransportulăgunoiuluiăseăfaceăcuămijloaceleăpropriiăaleăclien ilor,ădin afara hotarelor UAT
Ozun, se vaăpl tiăoătax ădeă2ălei/ton /lun ăpentruădepozitare,

b).ădac ătransportulăgunoiuluiăseăpresteaz ăcuătractoareleăşiăremorcileăasigurateăprinăproiect,ăse
adaug ă taxaă pentruă folosirea utilajelor mecanice din doatrea UAT Ozun, stabilită deă c treă
Consiliul Local Ozun.
4.2.
Pre ulăseăvaăpl tiăînănumerar laăcasieriaăPrim rieiăcomuneiăOzun,ăeşalonat,ăastfel:
a).ă pentruă cazurileă prev zuteă laă art.ă 4.1.a)ă înă termenă deă 2ă zileă lucr toareă deă laă semnareaă
contractului,
b).ăpentruăcazurileăprev zuteălaăart.ă4.1.b)ăînădou ăzileălucr toareădeălaăprestareaăserviciuluiădeă
transport cu utilajele mecanice din dotarea Prim riei,ă calculându-se taxele de Compartiment
administrativ-gospod rescă peă bazaă Procesuluiă verbală încheiată deă oferulă autoutilitaruluiă careă
asigur ătransportul,ăcuămen uinareaăorelorăînăcareă i-aădesf uratăactivit ile.
4.3.
Consiliul Local Ozun, ca reprezentantă ală prestatoruluiă î iă men ineă dreptulă deă aă majoraă taxeleă
chiară i înăcursulăexecut riiăcontractului,ăpeăbaz ădeăhot râreăalălui, cu notificarea prealabil ădeă
minim 15 zile a clientului.
OBLIGATIILE PARTILOR
Art.5
Prestatorul se obliga sa realizeze prestatia datorata clientului în baza art. 2 din prezentul
contract. Clientul se obliga sa achite pre ulăcontractuluiăînăcondi iileăart.ă4 din prezentul contract.
COMUNICARI / NOTIFICARI
Art.6
In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil
indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti in scris, prin serviciul po tal, prin scrisoare cu
confirmare de primire.
Art.7
In cazul in care comunicarea/notificarea, din motive de urgen ,ăse va face sub forma de fax,
comunicarea se considera primita de destinatar numaiădup ăconfirmreaătelefonic ăaăacestuia.ă
Art.8
Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt
consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.9
Prestatorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse din vina sa (pentru
neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea partiala a obligatiilor sale) clientului, in
timpul executarii serviciilor.
Art.10
Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele si modalitatile aratate in
prezentul contract, este datoare catre cealalta parte o penalitate cuantificata de 1% din pre ulă
contractului pentru fiecare zi de intarziere.
FORTA MAJORA
Art.11
Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment
independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului
si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.
Art.12
Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in
maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15
(cincisprezece) zile de la aparitie.

INCETAREA CONTRACTULUI
Art.13
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
- expirarea duratei contractului;
- partile convin de comun acord incetarea contractului înainteă deă termen,ă prină actă adi ională laă
contractulăini ial;
- neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre una din parti;
- in cazulă neaccept riiă deă c treă clientă aă major riiă pre uluiă contractuluiă înă condi iileă art.ă 4.3.ă Înă
acestăcaz,ăclientulăvaălua/ăcomandaătransportulăgunoiuluiădeăgradădeălaăPlatform ăînătermenădeă
maximă 3ă zileă lucr toareă deă laă comunicareaă major rii,ă iă plataă integral ă aă presta iiloră pân ă înă
dataăcomunic rii.
LITIGII
Art.14
Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv
cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe
cale amiabila.
Art.15
Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre
solutionare instantelor judecatoresti competente
CLAUZE FINALE
Art.15
Prezentul contract s-a incheiat in __________exemplare, cate una pentru fiecare parte, astazi
________________, fiind semnat si stampilat de catre parti pe fiecare pagina, producandu-si
efectele de la data semnarii lui.

PRESTATOR,

CLIENT,

