ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.40/2017
cu privire la modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr.102/2015 privind aprobarea tarifului
pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea UAT Ozun din cadrul proiectului
„Platforma de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a
deșeurilor menajere în Comuna Ozun, jud. Covasna”
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 13 aprilie 2017,
analizând Expunerea de motive a Primarului, coroborat cu prevederile H.C.L. nr.
84/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru funcționare a Platformei de depozitare și
gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere în comuna Ozun, jud. Covasna,
având în vedere H.G. nr. 1222/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 40 de
obiective de investiţii-platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a
deşeurilor menajere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi acestora,
ținând cont de art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificăril și completările ulterioare,
în baza art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4) lit. “c”,
respectiv ale art. 45 alin. (2) lit. ”c” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Articol unic - H.C.L. nr.102/2015 privind aprobarea tarifului pentru folosirea
utilajelor mecanice din doatrea UAT Ozun din cadrul proiectului „Platforma de depozitare și
gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere în Comuna Ozun, jud. Covasna” se
modifică după cum urmează: Anexa nr. 2 al hotărârii se modifică și se înlocuiește cu anexa la
prezenta hotărâre.
Ozun, la 13 aprilie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Bordás Csaba

Difuzare:






1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Comp.administrativ gosp.
1 ex. S.P.administrare a domeniului public
1 ex. Primar

Contrasemnează:
secretar al comunei
Aczél Melinda Cecilia

Anexa la HCL nr.40/2017

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
PARTILE CONTRACTANTE
Art.1
____________________________, domiciliat în comuna Ozun, sat _____________ ,
nr.________, identificat cu CNP ___________________, având CI seria ________ nr.
__________ 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 prestează clientului următoarele servicii:
 2. 1. descarcă gunoiul pe Platformă sistematizat în şiruri şi răstoarnă periodic pentru
aerare şi împiedicarea fermentaţiei anaerobe în urma căreia pot rezulta cantităţi importante de
gaze cu efect de seră, în principal metan.
 2. 2. împrăştie periodic fracţia lichidă, provenită în principal din precipitaţii,
colectată în bazinul de efluenţi, cu ajutorul remorcii cisternă vidanjă peste şirurile
de gunoi, în vederea asigurării umidităţii necesare.
 2.3. inspectează gunoiul de grajd care este adus la Platformă de către client, înainte
de a se permite descărcarea. Dacă gunoiul este curat, se autorizează descărcarea
acestuia. În situaţia în care se observă că în gunoiul de grajd sunt amestecate
accidental deşeuri menajere anorganice (metal, sticla, plastic)
se solicită
gospodarului să le separe şi să le depoziteze în locurile special amenajate, în
vederea preluării de către operatorul de salubritate. În situaţia în care separarea nu
este posibilă, se respinge întregul transport.
 2.4 vidanjează/ transportă/ împrăștie fracţia lichidă provenită din fosele septice ale
gospodăriilor, la cererea acestora, la un tarif de 45 de lei/vidanjare, prin excepție de
la prevederile art. 4.1.
 2.5. asigură încărcarea /transportul/ împrăștierea gunoiului de grajd provenit de la
platformele ale gospodăriilor, la cererea acestora.
 2.6. asigură transportul gunoiului la/ de la Platformă, contracost, cliențior care nu au
utilaje proprii în acest sens.
 2.7. asigură în mod gratuit încărcarea și transportul gunoiului de grajd provenite de
la platformele gospodăriilor la Platformă în cazul în care gunoiul de grajd este
acordat cu titlu gratuit din partea gospodarului către UAT Ozun.
 2.8. emite un bon de transport care să ateste cantitatea de gunoi de grajd preluat la
Platformă cu menționarea datei certe și a proprietarului gunoiului de grajd.
 2.9. verifică cantitățile de gunoi restituite în proporţie de 60% din cantitatea
depozitată, și preluate de clienți cu mijloacele de transport proprii.
 2.10. la cererea clientului, contracost, tot în proporţie de 60% din cantitatea
depozitată de către client, asigură încărcarea/transportul și împrăștierea gunoiului de
grajd pe câmp cu ajutorul utilajelor deținute de UAT Ozun.

 2.11. la cerere, contracost, pune la dispoziția cumpărătorului gunoiul de grajd



depozitată pe platformă.
2.12. asigură, în mod gratuit, fertilizarea zonelor verzi din cele șapte localități ale
comunei, și a păşunilor comunale din surplusul de compost, care nu este solicitat de
a fi restituit către client.
2.13. ţine un registru de evidenţă al utilizatorilor platformei precum şi a cantităţilor
de gunoi depozitat.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Durata prezentului contract este de 1 (un) an cu incepere de la ____________ pana la
_____________.
PREŢUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ
4.1. Preţul prestaţiei se calculează după cum urmează:
a). dacă transportul gunoiului se face fie cu mijloacele proprii ale clienților, fie cu mijloacele
deținute de UAT Ozun, provenite din gospodăriile situate pe raza UAT Ozun, nu se percepe
taxă de depozitare.
b). dacă transportul gunoiului se face fie cu mijloacele proprii ale clienților, fie cu mijloacele
deținute de UAT Ozun, provenite de la gospodăriile persoanelor fizice/societăți cu
personalitate juridică situate în afara razei UAT Ozun, se percepe taxă de depozitare de 4
lei/tonă/sezon de fermentație.
c). dacă încărcarea /transportul /împrăștierea gunoiului se prestează cu autoutilitarele
asigurate prin proiect, se percepe tariful pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea UAT
Ozun, stabilit de către Consiliul Local Ozun prin anexa nr.1 la HCL nr. 102/2015, care va fi
calculat pe fracțiuni de ore lucrate, confirmate de șoferul mecanic.
4.2. Preţul se va plăti în numerar la casieria Primăriei comunei Ozun /ordin de plată,
eşalonat, astfel:
a). pentru cazurile prevăzute la art. 4.1.b) în termen de 5 zile lucrătoare după preluarea
gunoiului de grajd, calculându-se taxele de Compartimentul administrativgospodăresc pe baza bonului de transport emis la intrare, respectiv la ieșire de
la Platformă.
b). pentru cazurile prevăzute la art. 4.1.c), în termen de 5 zile lucrătoare după executarea
prestației de serviciu, calculându-se taxele de Compartimentul administrativgospodăresc pe baza fișa utilajului emis de șoferul mecanic, și avizat de
responsabilul însărcinat cu această activitate,
c). în cazul în care clientul/beneficiarul serviciilor nu-și onorează obligațiile financiare
asumate prin prezentul contract în termenul prevăzut în art. 4, se vor calcula
dobânzile penalizatoare de 0,5% pe zi pe valoarea achitată.
OBLIGATIILE PARTILOR
Art.5.1. Prestatorul se obligă ca la cererea clientului sa realizeze una sau mai multe prestatii
enumerate la art. 2 din prezentul contract.
Art. 5.2. Clientul se obliga sa achite prețul contractului în condițiile pct.4 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 poștal, prin scrisoare cu confirmare de primire.
Art.7. In cazul in care comunicarea/notificarea, din motive de urgență, se va face sub forma
de fax, comunicarea se considera primita de destinatar numai după confirmrea
telefonică a acestuia.

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 prețul 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 înainte de termen, prin act adițional la
contractul inițial;
- neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre una din parti;
- in cazul neacceptării de către client a majorării prețului contractului în condițiile art. 4.3. În
acest caz, clientul va lua/ comanda transportul gunoiului de grad de la Platformă în termen de
maxim 3 zile lucrătoare de la comunicarea majorării, și plata integrală a prestațiilor până în
data comunicării.
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.16. Prezentul contract s-a incheiat in 2 (două) 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,
Comuna Ozun,
prin Primar,
Lect. univ. dr. Ráduly István

Vizat CFPP
Bordás Enikő

Vizat pentru legalitate
Aczél M. Cecilia

CLIENT,

