
 

 
CONTRACT de COLECTARE a DEȘEURILOR RECICLABILE 

 Nr………/……………………  
 
 

CAPITOLUL I - Părţile contractante 
 
 

CS CLB TRANSRUT SRL, cu sediul în Budila, PRINCIPALA nr. 261 ap. 2 jud.BRASOV, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/1411/2018, C.U.I 39493303, cont bancar nr , deschis la , 
telefon, adresa de e-mail clb.transrut@gmail.com reprezentată prin administrator COMANAR IOAN, 
denumită în continuare,  
 
OPERATOR, 
 
Şi 
 
S.C.………………………………………….SRL, cu sediul 
în……………………………,str.…………………………,nr.………………,judeţul 
……………………….., înregistrată Ia Oficiul Registrului  Comerţului……………………….,sub 
nr.J……/……/………….,C.U.I 
…………………..,cont bancar 
RO……………….……………………………………………..,deschisla………………………………….,tel
efon 
………………….., , adresa de e-mail ………………………………………………..
 reprezentată de administrator 
………………………………………………………,denumită în continuare, UTILIZATOR. 
 

CAPITOLUL II -  Obiectul contractului 
Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de preluare, selectare și reciclare  a 
deşeurilor reciclabile (ambalaje de hârtie/carton, ambalaje de plastic, ambalaje de lemn, ), în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare de la punctul de lucru al beneficiarului din: 
 
____________________________________________ 
 
 

CAPITOLUL.III - Drepturile şi obligaţiile operatorului 
 

Art. 3. Operatorul are următoarele drepturi:  
1. să colecteze selectiv deșeurile și în integralitatea lor; 
2. să iniţieze modificarea şi completarea, prin acte adiţionale,  a contractului de prestare, sau a anexelor 
acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale. 
 
Art. 4. Operatorul are următoarele obligaţii: 
1. să respecte prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare; 
2. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările beneficiarului şi să ia măsurile care se impun în vederea 
rezolvării acestora în termenul prevăzut de lege; 
 
 

CAPITOLUL IV - Drepturile şi obligaţiile beneficiarului 
 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi: 
1. să renunţe în condiţiile legii la serviciul contractat; 



 

 
Art. 6. Beneficiarul are următoarele obligaţii:  
1.  să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor 
şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 
2. să nu introducă în recipientele de precolectare a gunoiului reciclabil deşeuri din categoria celor menajere, 
periculoase, toxice sau explozive care provin din procese tehnologice, animaliere, provenite din construcţii, 
provenite din îngrijiri medicale; în aceste cazuri va anunţa imediat operatorul serviciului de salubrizare, care 
va izola deşeurile periculoase de cele reciclabile şi nu va mai ridica recipienţii respectivi până la înlăturarea 
pericolului. 
3. să nu depoziteze şi să nu abandoneze deşeurile reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a 
mediului şi a sănătăţii populaţiei; 
4. să depună separat deşeurile reciclabile acolo unde există recipiente sau incinte speciale destinate acestui 
scop; 
5. să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor curpinse între imobil, respectiv limita 
proprietăţii şi calea publică; 
6. să întocmească Anexa 3 pentru transport deșeuri și orice alte documente prevazute de lege, pe care o 
confirmă colectorul. 
7. să accepte intreruperea temporara a prestarii de servicii ca urmare a unor lucrari prevazute în programele 
de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; 
 

CAPITOLUL V - Preselectarea deşeurilor  
 

Art. 7. Beneficiarul va executa preselectarea deşeurilor şi depozitarea fiecărui tip de deşeu în locuri special 
amenajate. 
 

CAPITOLUL VI - Tarife, facturare şi modalităţi de plată 
 

Art. 8. 1.Deșeurile reciclabile și de ambalaje vor fi preluate de către operator în vederea reciclării cu 
_______ 
 
 

CAPITOLUL VII - Răspunderea contractuală 
 

Art. 9. (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract 
părţile răspund conform prevederilor prezentului contract.  
 

CAPITOLUL. VIII- Forţa majoră 
 

Art. 10. (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 
mod necorespunzător, total ori 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. 
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea 
evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor lui. 
(3) Dacă în termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să 
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese. 

 
CAPITOLUL IX - Durata contractului 

 
Art. 11. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată. 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL X - Încetarea contractului 
 

Art. 12. Contractul poate înceta în următoarele cazuri: 
a) prin acordul scris al părţilor; 
b) prin denunţarea unilaterală de către: 

a. - beneficiar, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare. 
b. - operator, în cazul în care împuterniciţii acestuia sunt împiedicaţi să îşi exercite sarcinile de 

serviciu;  
c. în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi faliment al beneficiarului; 

 
CAPITOLUL XI – Litigii 

 
Art. 13. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
Art. 14. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti competente. 
 

CAPITOLUL XIV - Dispoziţii finale 
 

Art. 15. (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional, cu acordul părţilor. 
(2) În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părţile se supun prevederilor legislaţiei 
specifice în vigoare. 
(3) ANEXA 1 face parte integrantă din prezentul contract. 
(4) Prezentul contract a fost încheiat azi.................................în două exemplare, legal şi egal valabile, câte 
unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 
 
  
       Colector,                                                                                                                           Utilizator,   

        SC CLB TRANSRUT SRL                                                                                              

        Administrator,                                                                                                

       COMANAR IOAN 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 


