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CONTRACT DE PRESTARE A 
SERVICIILOR DE SALUBRITATE 

Nr. h:02 

CAP.I PARTILE. 

Art.1.1 Contract de prestari servicii de salubritate incheiat intre: 

COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GrADINI BUCURESTI S.A. cu sediul 
social in Bucuresti, Sector 1, Strada Aristide Demetriade nr.2. et.2. birou nr.16, avand numar de 
ordine in Registrul Comertului J40/11863/2017 si Cod Unic de Inregistrare 37938154, Cont Bancar 
RO66CECEB31530RON4511131 deschis la CEC Bank Cont Iban sau 

RO28TREZ7015069XXX019678 deschis la Trezoreria Sector 1. legal reprezentata prin Director 
General, domnul Petre - Cosmin ANGHELINA, in calitate de PRESTATOR. pe de o parte 

si 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUSs, cu sediul in Spl. 
Independentei nr. 2 sect 6. Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin 
DIACONESCU, in calitate de BENEFICIAR. pe de alta parte 

CAP.II OBIECTULCONTRACTULUL 

Art.2.1 Obiectul contractului il reprezinta activitatea de salubrizare, colectarea si transportul 
deseurilor municipale si al deseurilor similare, rezultate in urma desfasurarii evenimentului sportiv 
Sport pentru Inima Capitalei"-editia 2018, ce se va desfasura in Parcul Tineretului - Intrarea
Sincai(Zona Fantani) pe o suprafata totala de 500 m liniari, organizat de catre Beneficiar in perioada 
14.07.2018 - 05.08.2018, in zilele de 14.07., 15.07., 21.07., 22.07., 28.07., 29.07., 04.08. 
05.08.2018, in intervalul orar 21:00 23:00. 
Art.2.2 Prestatorul (Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti S.A.) se obliga sa 
asigure sacii menajeri pentru cele 5 pubele aflate in administrarea Beneficiarului pe perioada 

desfasurarii evenimentului. 

CAP. II1 DURATA CONTRACTULUI 

Art.3.1 Durata prezentului contract este de la data semnarii pana la data de 05.08.2018. 
Art.3.2. De asemenea. partile convin, de comun acord, ca prezentul contract sa poata fi prelungit. 
prin intermediul unui act aditional, conform legislatiei in vigoare. 



CAP. IVTARIFE. 

Art.4.1 Tariful prezentului contract, asa cum a fost exprimat in Anexa nr.1, este de 6.400 
lei, exclusiv T.V.A., calculate pentru toate serviciile prevazute la art. 2.1 precum si la art,.2 
din prezentul contract. 

Art.4.2 Modificarea tarifului stipulat la art.4.1 se poate face prin acordul partilor, prin incheiet 
unui act aditional la prezentul contract. 

CAP.V DREPTURILE PRESTATORULUl 

Art.5.1 Prestatorul are dreptul de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, corespunzator tarifului negociat si mentionat in prezentul contract art.4.1. Art.5.2 Prestatorul are dreptul sa aplice penalit�ti, conform art 10.2, în cazul neachitarii la termen 
al facturilor, conform contractului si de ascmenea sa solicite recuperarea debitelor în instan��, in cazul in care Beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile, la termenele stabilite. Art.5.3 Prestatorul are dreptul sa ini�ieze modificarea _i completarea contractului de prestan servicii, ori de cate ori apar elemente noi. prin incheierea unui act aditional, semnat de catre ambele parti. 

CAP. VI OBLIGATIILE PRESTATORULUI. 

Art.6.1 Prestatorul se obliga sa presteze activitatatea de salubrizare, de colectare si transport deseurilor menajere si similar, generate de catre Beneficiar: de la punctul de lucru al Beneficiarum in perioada mentionata la art.2.1 din prezentul contract. 
Art.6.2 Prestatorul se obliga sa respecte angajamentele asumate prin prezentul contract. respectarea legislatiei in vigoare. 

CAP. VIL DREPTURILE BENEFICIARULUI 

Art.7.1 Beneficiarul are dreptul sa i se presteze serviciul asumat de catre Prestator conton 
prezentului contract. 
Art.7.2 Beneficiarul are dreptul sa solicite modificarea clauzelor contractuale, pentru aceasta l 
necesara o notificare in scris adresata Prestatorului. Modif+carea clauzelor contractuale v 
posibila numai prin acordul partilor. 

titCAPVIII OBLIGATIILE BENEFICIARULUI. 

iului. 

Art.8.1 Beneficiarul este obligat sa incheie un contract pentru prestarea activitatilor servelu 
salubrizare si sa respecte prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat i 

Municipiului Båcuresti. 
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Art.8.2 Beneficiarul este obligat sa nu introduca in recipientele de colectare a gunoiului menajer, descuri din categoria celor periculoase, toxice sau explozive, cum ar fi: 

Substante usor inflamabile; 
Materiale explozive; 

Substante toxice; 
.Materiale radioactive; 
Cadavre de animale; 
Alte materiale si substante interzise de legislatia in vigoare; 

64 

h 

Art.8.3 Beneficiarul este obligat sa nu introduca deseuri din constructii in recipientele de colectare 
a deseurilor municipale si al deseurilor similare. 
Art.8.4 Beneficiarul este obligat sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonei cuprinse 

intre punctul de lucru si calea publica. 
Art.8.5 Beneficiarul este obligat sa numeasca un reprezentant in relatia cu Prestatorul. Persoana 

desemnata este Dna. Alina Purcaru, care poate fi contactat la numarul de telefon 0755.055.467 
Art.8.5 Beneficiarul este obligat sa achite, in termenele stabilite in prezentul contract, obligatiile de 

plata, pentru serviciul de salubrizare care i-a fost prestat. 
Art.8.6 Beneficiarul este obligat sa comunice in scris operatorului, in termen de 2 zile lucratoare, 
orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii contractului si sa incheie acte 

aditionale, in acest sens. 
Art.8.7 Beneficiarul este obligat sa primeasca �i sa confime primirea facturilor. a în_tiin�ärilor de 
plata, a soma�iilor, cât _i orice coresponden�ä înaintat� prin po_t� sau prin delegat. Neprimirea 
facturii nu exonereaz� beneficiarul de la plata serviciului prestat, acesta fiind obligat sä contacteze 

prestatorul. 

CAP. IX FACTURAREMODALITATI DE PLATA. 

Art.9.1 Factura se va emite, de catre Prestator, in termen de maxinm 5 zile de la momentul incheierii 

procesului verbal care atesta indeplinirea servicilor prestate, in baza tarifului convenit prin 
prezentul contract si este scadenta in termen de maxim 30 de zile, din momentul receptionarii 

acesteia. 
Art.9.2 Plata se va efectua, de catre Beneficiar, prin ordin de plata, in contul Prestatorului, 

RO66CECEB31530RON4511131,
RO28TREZ701 5069XXX019678, cont deschis la Trezoreria Sector 1. 
Art.9.3 Factura emisa in conformitate cu clauzele contractuale, se transmite de catre Prestator la 

adresa sediului social ori a sediului secundar al Beneficiarului, mentionate in prezentul contract 
prin agent comercial, oficiul postal sau mesager al fimelor de curierat, cu confirmare de primire. 
Art.9.4 Optional, partile convin prin prezentul contract, ca inainte de expedierea facturii, prin modalitatile de mai sus, aceasta sa poata Ii receptionata de catre Beneficiar si in format electronic. la adresa de e-mail: achiziti@proedus.ro, in termen de maxim 2 zile, de la momentul emiterii 

cont deschis la CEC BANK sau in 

CAP.X RASsPUNDERE cONTRACTUALA. 

Art.10.1 Beneficiarul este obligat sa achite contravaloarea facturii, reprezentand servicile prestate, 
n termen de maxim 30 de zile, de la receptionarea facturii. 



Ar.10.2 Neachitarea facturii in termenul mentionat la art. 10.1, atrage penalitati egale cu 0. 10 de intaaziere. caleulate la suma restanta. 

Art.10.3 Beneficiarul este obligat sa isi asume obligatiile asumate prin prezentul contract contrar. raanand raspunzator pentru plata de daune interese. 
Art.10.4 Pentru neexecutarea, in tot sau in parte, a obligatiilor contractuale prevazute in pte contract. partile raspund conform prevederile Codului Civil si ale celorlalte acte normative ici in cauza. 

CAP.XI FORTA MAJORA. 

Art.11.1 Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen 
executarea in mod necorespunzator, total ori partial, a oricaror obligatii care ii revin, in t prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respectie fost cauzata de forta majora. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice, in temené zile, celeilalte parti, de producerea evenimentului si sa ia masuri, in vederea limitarii consecine lui. 

CAP. XII INCETAREA CONTRACTULUL 

Art.12.1 Prezentul contract poate inceta, in urmatoarele cazuri: 
a) Prin acordul scris al ambelor parti; 
b) Prin denuntare unilaterala de catre Beneficiar, pentru motive temeinice, num 

achitarea integrala a debitelor restante (inclusiv a dobanzilor/penalitatilr 
Prestator; 

c) La termen (in cazul contractului incheiat pe o perioada determinata). 

CAP. XI LITIGIL. 

Art.13.1 Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sa 
de interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, sa fie rezolvate pe cale amiabila. 

reprezentantii lor. 

Art.13.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile sc 
Instantelor Judecatoresti competente. 

Rzulsx 

Se voradas 

CAP. XIV DISPOZITII FINALE, 

Art.l4.l Modificarea prezentului contract poate fi facuta nunmai in seris, pruu 

forma unui act aditional. 

drin acordul partilon 

tul s:au S 

Art.14.2 Prezentul contract reprezinta intreaga intelegere 
inlocuieste orice alta telegere scrisa sau verbala, anterioara sau contempora 

Art.14.3 Partile pot ceda sau transfera obligatile lor decurgand dn pic 
sau partial, direct sau indirect, cu acordul prealabil scris al celeilalte pau

prezentului 

Onract 
in 

intn 
yune 



Art.14.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului contract vor fi lovite de 
nulitate restul prevederilor raman valabile. Prevederile nule se considera inlocuite cu clauzele 
valabile cele mai apropiate scopului comercial avut in vedere de catre parti, tinandu-se cont de 
scopul si spiritul contractului. 
Art.14.5 Corespondenta. Pentru comunicare/notificari intre parti, acestea se vor putea realiza in 
mod valabil si prin corespondenta scrisa, la adresa ... *'*°**°*°°** '**°°°' ***''** **** **** ******* 

..., cat si corespopndenta electronica, intre urmatoarele adrese 
email: 

Prestator: office@cmpgb.ro; 
Beneficiar: achizitii@proedus.ro 

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, in original, cu valoare juridica egala, cate 
unul pentru fiecare parte, astazi ...0k.o!3..in Municipiul Bucuresti, la sediul Prestatorudui. 

Beneficiar, Prestator, 
Centrul de Proiecte Educationale si Compania Municipala Parcuri si Gradini 

Bucuresti S.A. Sportive Bucuresti - PROEDUS 

ULU: Director General, 
CA 

Director General, 

ey 
a T 

1OA 
Florin DIACONESCY Petre Cosmin ANGHELINA 

ROEDUS TOMANI Avizat 

Direcetpr Adjunct, Director Adjunct, 
Marian PREDA Ruxandra Georgana SIMION 

Sef Serviciu Proieçte Pirectia Economica, 

Alina PUREARU Irina ANA & 

Sef Birou Sport Viza-ErP, 
lulian STELEA ErmendidoIhesder-BELLi 

Consilior Jupidic Serviciul Jaridic, 
Alia TRODORESCU iberiusfÍLA 

Biroul Urnarire Contracte, 

Ramona-Petfonela POPA 

PROEDUS 
CONTROL FINANCIAR 

PREVENTIN 
DATA SEMNATURA 

5 
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2829/o2.c O)8 

g. Compania Municipal� 
PARCURI �I GR 

BUCURE^TI ROMANIA 
1912016 lSAPBATOA MPALUAA 

ACT ADITIONAL NR. 1/01.08.2018 

la Contractul de prestare a serviciilor de salubritate nr. 51/13.07.2018 

Avand în vedere: 

4.1 din Contractul de prestare a serviciilor de salubritate nr. 51/13.07.2018 incheiat între 

ANIA MUNICIPALA PARCURI �I GRADINI BUCURESTI S.A., în calitate de prestator 

TRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI-PROEDUS, în 

de beneficiar, având ca obiect ,colectarea si transportul deseurilor municipale si al 

or similare, provenite din activitatile comerciale derulate de Beneficiar. Prestatorul va 

Si transporta, zilnic, la rampa de depozitare deseurile generate din activitatea derulata de 

ar, 
6 alin.1 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, potrivit c�ruia, începând cu data 

gust 2018, COMPANIA MUNICIPALA PARCURI �I GRADINI BUCURESTI S.A. a 
l�titoare de T.V.A.; 

eîncheie prin acordul de voin�� al ambelor p�r�i prezentul act adi�ional anex� la contractull 
07.2018. 

AP. IV Art. 4.1 se modific� si va avea urm�torul con�inut: 
Tariful prezentului contract este de 6.400 de lei, la care se adaug� T.V.A., calculat 
ate serviciile prevazute la art.2.1l precum si la art.2.2 din prezentul contract". 

=lelalte prevederi contractuale r�mân neschimbate. 

act adi�ional face parte integrantä din contract _i a fost încheiat într-un numär de douä� 
câte unul pentru fiecare parte contractant�. 

PRESTATOR, 
nia Municipala Parcuri 
dini Bucuresti S.A. 

BENEFICIAR, 
Centrul de Proiecte Educationale si Sportive 

Bucuresti-PROEDUS 

irector General 

CosmipAAELINA 
OI SUc 

uCATONA 
Director General 

Florin DIACONESC 
UNICIPI 

ECTE ED 

Avizat S 
RuxandraGeorglana SIMION OEpUS regtør Adjunct, 

arian PREDA Director Adjunct, F OAOMANIA 

J 
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Sef ServiciProiecte rie Directia Economica, 
Florian ANGHEL Alina P/ 

Viza CFP, 
Ermendido - Theodor BELDL 

Sef Birou Sport 
Iulian STELEA 

Serviciuluridic, 
Tiberiu PA$TRA 

Consilier Juridic 

Alina TEODORESCU 

Biroul Urmarire Contracte, 
Ramona-Pefronela POPA 

Au puult un eeuplort 

Ac ocbeno o. O8. 2018 

Cdauetul de pefone eülen de aluhmi toste 

0 S13. 0.2o18. 
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