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Anexa nr.5 la HCL nr.30/30.06.2022 

 

ACT ADIŢIONAL nr. ______________ din ________________  

LA CONTRACTUL nr. ........................ din ............................. 

 

de prestare a serviciului de salubrizare 

– activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori – 

- utilizatori persoane fizice - 

 

    CAP. I 

    Părţile contractante 

   __________________________________, cu sediul în ______________________, nr.____ , jud. 

BUZĂU, C.I.F.________________, contul nr. _____________________, deschis la Trezoreria 
___________________, judeţul BUZĂU, titular a Licenţei nr. …….. din ……….., emisă de A.N.R.S.C. 

BUCUREŞTI, reprezentat de _______________________ , având funcţia de  ____________________ , în calitate 

de operator/prestator, pe de o parte, 

    şi 

    (Se trece dl/dna) ................................................................., .domiciliat în localitatea ……….........., str. 

................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., judeţul/sectorul .................. … identificat cu C.I./B.I. seria ........., nr. 

……………......., eliberată/eliberat la data de ......., C.N.P. ………………………………......), în calitate de 

utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deşeurilor 

de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze: 

     CAP. II 

    Obiectul actului adiţional 

    Obiectul prezentului act aditional îl constituie actualizarea contractului privind prestarea activităţii de 

colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 

comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind 

regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

CAP. III  

Modificările aduse contractului     

ART. 1 

    Contractul nr.___________, încheiat în data de _____________ se modifică astfel: 
 

A) Articolul 4 din Contract de modifică şi devine:  

     “Art.4 

(1) Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de ......... persoane. 
      (2) Forma de executare a prezentului contract este : 

           - pe baza de volum : lunar, volumele maxime pentru care se platesc sumele înscrise în contract sunt: 

a) 0,00803 mc/pers sau 2,8105 kg/pers., pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă şi 
textile, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 

salubrizare 

b) 0,0163 mc/pers sau 5,7062 kg/pers., pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, 
plastic, sticlă şi textile, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 

serviciului de salubrizare. 
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(3) Instrumentul economic “plăteşte pentru cât arunci” implementat la nivelul U.A.T. comuna 
GHERĂSENI, este bazat pe elementul: volum 

(4) Pentru orice volum lunar de deşeuri colectat în plus de la fiecare utilizator persoană fizică, 

peste volumul lunar maxim de la alin.(2), utilizatorul va plăti contravaloarea volumului colectat în plus.” 

 

B) Litera q) a articolului 10 se modifică şi devine:   

“q) să colecteze separat, pentru cel puţin deşeurile din hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile din deşeurile 

municipale, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente 
diferite inscripţionate corespunzător care vor fi predate operatorului de salubrizare al comunei”. 

 

C) Litera r) a articolului 10 se modifică şi devine:  
“r) producătorii au obligaţia să acopere costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile municipale pentru 

care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite de O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor şi prin 

Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea nr. 212/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare;” 

 

D) Litera s) a articolului 10 se modifică şi devine: 
“s) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un 
nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 

rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor 

nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale 

definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului;” 

 

E) Articolul 12 se modifică şi devine: 

“ART. 12 

(1) Operatorul va practica tarifele aprobate de autoritea administraţiei publice locale GHERĂSENI, 

potrivit prevederilor legale în vigoare şi prevăzute în anexa nr.2 la prezentul contract. 
(2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale. 

 (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii 

perioadei de facturare. 
(4) Tarifele practicate, valabile la încheierea prezentului Contract, pentru colectarea deşeurilor municipale 

la încheierea contractului, sunt: 

a) Tarife lunare ( pentru volumul lunar maxim de 0,00803 mc/pers sau 2,8105 kg/pers), pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de 

contract de prestare a serviciului de salubrizare  - ___  lei/persoană. 

b) Tarife lunare (pentru volumul lunar maxim de 0,0163 mc/pers sau 5,7062 kg/pers), pentru gestionarea 

deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic,sticlă şi textile, în cazul prestaţiilor de care beneficiază 
individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare populaţie – ___  lei/persoană. 

   (5) Conform cu  principiul “ Plăteşte pentru cât arunci”, fiecare utilizator va plăti contravaloarea 

volumului de deşeuri colectat în plus faţă de volumul lunar prevăzut la art.4” 
 

F) Articolul 18 se modifică şi devine: 

    “ART. 18 
(1) Facturile şi documentele de plată se transmit de operator la adresa 

……………………………..………........ .  
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(2) Modalitatea de transmiterii a facturii convenită de părţile contractante este: prin delegat / prin 
poştă / prin ridicarea de la operator.  

(3) În cazul în care transmiterea facturii se face prin poştă, factura expediată prin poştă se va considera 

primită şi confirmată de utilizator în 2 zile faţă de data ştampilei aplicată de Compania Naţională Poşta Română, pe 

borderoul de prezentare a plicurilor cu facturi, în cazul în care plicul conţinând factura nu a fost returnat de 
instituţia sus menţionată. 

(4) Persoana de contact stabilită de utilizator este …………………………………………….. şi poate 

fi contactată la adresa …………………………………………………….…….. şi telefonul …………………… .” 
 

G) Articolul 24 se modifică şi devine: 

   “ ART. 24 
(1) Colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor menajere şi similare se realizează pentru 2 fracţii 

respectiv umed şi uscat astfel: 

a) Fracţia umedă: deşeurile reziduale şi deşeurile biodegradabile sunt de tip: 

1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;   
2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă); 

3. ouă întregi;   

4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat); 
5. excremente ale animalelor de companie;   

6. scutece/tampoane;   

7. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);   
9. lemn tratat sau vopsit;   

10. conţinutul sacului de la aspirator;   

11. mucuri de ţigări;   

12. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.   
13. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite; 

14. resturi de pâine şi cereale;   

15. zaţ de cafea/resturi de ceai;   
16. păr şi blană;   

17. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite; 

18. coji de ouă;   

19. coji de nucă;   
20. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);   

21. rumeguş, fân şi paie;   

23. plante de casă;   
24. bucăţi de lemn mărunţit;   

25. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.   

b) Fracţia uscată: deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, deşeurile reciclabile din 
material de tip plastic, metal şi textile, deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată nefiind permis 

amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică; 

(2) Deşeurile biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe se vor colecta separat şi se vor 

transporta separat, după metoda “din uşă în uşă”, dacă în cadrul propriei gospodării nu se poate realiza 
compostarea individuală ca prim pas pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile.  

(3) Pentru colectarea deşeurilor din lemn şi ambalaje şi deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

(D.E.E.E.), deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, operatorul 
serviciului de salubrizare activitatea de colectare separat şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori va prezenta 
autorităţii administraţiei publice locale care va aduce la cunoştinţa celor interesaţi, un program de colectare 

trimestrială, din poartă în poartă, pentru aceste deşeuri 
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(4) Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate să predea cu 

titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de 

salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate 

(5)___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________(Clauzele introduse vor fi stabilite de comun acord între cele două părţi). 
 

H) Anexa nr.2 la contract se modifică, în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul act adiţional     

 

I) Anexa nr.3 la Contract se modifică, în conformitate cu anexa nr.2 la prezentul act adiţional 

 

ART. 2 

    Prezentul act aditional la Contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi 
intră învigoare la data de ......................................................... . 

     

         OPERATOR,          UTILIZATOR, 
   ……………………….. 

 

       ………………………………………      ……………………….. 
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Anexa nr.1 la Actul aditional nr._____________ / ____________ 

Anexa nr. 2 la contractul nr.____________ / _____________ 

la contractul de prestare a serviciului de salubrizare – activitatea de colectare separată şi transportul separat 

al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori – din data de …….…..…………. 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului u.m. Tarife* 

(lei/pers/lună) 

Baza legală 

1. Activitatea de colectare separată şi transportul separat al 

deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind 
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 

fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori: 

 

lei/pers/lună   

 
 

 

 
 

HCL nr _____ din 

data de 

____________ 
 a) Tarife, pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, 

metal, plastic,sticlă şi textile, în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 

serviciului de salubrizare   

  

 b) Tarife, pentru gestionarea deşeurilor altele 

decât cele de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile, în cazul 
prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de 

contract de prestare a serviciului de salubrizare  

  

 
*tariful nu include TVA, operatorul nefiind plătitor de TVA. 

 

OPERATOR,          UTILIZATOR, 

         ……………………….. 
 

        ……………………………………… 

     .....................  
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Anexa nr.2 la Actul aditional nr._____________ / ____________ 

Anexa nr. 3 la contractul nr.____________ / _____________ 

 

 
 

A. Legislaţia aplicabilă – cu modificările şi completările ulterioare 

 

Nr. 

crt. 

Indicativul actului normativ sau tehnic Denumirea actului normativ sau tehnic 

1. Legea nr.101/2006  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

2. Legea nr.51/2006  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

3. OUG 92/2021  OUG privind regimul deşeurilor 

4. H.G. nr. 349/2005 Hotărâre privind depozitarea deşeurilor 

5. H.G. nr. 856/2002 Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusive deşeurile 
periculoase 

6. Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007  Norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor 

7. Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007  Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare a 

localităţilor 

8. HCL GHERĂSENI nr.___/_____ HCL privind organizarea serviciului public de 

salubrizare şi pentru implementarea obligaţiilor 
prevăzute de OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor cu 

modificările şi completările ulterioare  şi de Legea 

nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase 
compostabile, la nivelul U.A.T. comuna GHERĂSENI, 

judeţul BUZĂU 

 

B. Deşeuri care nu sunt permise în rampă 
În conformitate cu ordonanţa 2 / 2021 privind depozitatea deşeurilor, H.G. nr. 856/2002 privind evidenta 

gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase şi Planul Naţional 

de Gestionare a Deşeurilor, aprobat prin HG 942/20.12.2017 nu sunt permise în rampă a următoarele deşeuri: 
- Deşeuri tehnologice rezultate din abatoare, carmangerii, etc; 

- Animale decedate înainte de sacrificare, de la abatoare, carmangerii, etc; 

- Cadavrele animalelor de la ecarisaj; 

- Reziduuri petroliere rezultate din spălarea cisternelor; 
- Pesticide şi alte substanţe toxice periculoase; 

- Reziduuri în stare lichidă şi semilichidă; 

- Deşeuri spitaliceşti; 
- Deşeuri menajere uşor inflamabile. 

 

OPERATOR,          UTILIZATOR, 

         ……………………….. 
 

              ……………………………………… 

     .....................  
 


