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Anexa 3: Continut cadru – Contract de prestare a serviciilor 
incheiate intre operator si client  

 

Cuprins 

 

1. CLAUZE MINIMALE ALE CONTRACTULUI DE DELEGARE 2 
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Anexa 3: Continut cadru – Contract de prestare a serviciilor 
incheiate intre operator si client 

Gestiunea serviciului de salubrizare poate fi delegata, fiind definită ca o modalitate de 

management prin care autorităţile administraţiei publice locale atribuie unuia sau mai multor 

operatori (societăţi comerciale) gestiunea propriu-zisă a serviciului, respectiv administrarea 

şi exploatarea sistemelor de salubrizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a 

gestiunii.  

Noţiunea de „delegare a gestiunii” înseamnă transmiterea dreptului şi a obligaţiei de a 

furniza/presta un serviciu public local, ceea ce include transferul riscului contractual asupra 

operatorului şi exclude prin urmare existenţa unor aporturi sau o repartizare a câştigurilor şi 

pierderilor, iar acordarea acestui drept şi obligaţii putea fi realizată numai prin intermediul 

anumitor tipuri de contracte, chiar dacă acestea nu erau expres definite. 

 

1. CLAUZE MINIMALE ALE CONTRACTULUI DE DELEGARE  

Clauzele minime pe care trebuie să le cuprindă un contract de delegare a gestiunii sunt: 

a) denumirea părţilor contractante;  

b) obiectul contractului;  

c) durata contractului; 

d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;  

e) programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de 

capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii 

planificate, renovări, atât fizic, cât şi valoric; 

f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la 

programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a 

acestora;  

g) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin 

caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a 

acestora, condiţii şi garanţii;  

h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; 

i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;  

j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;  

k) răspunderea contractuală;  

l) forţa majoră;  

m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;  

n) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice 

cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate;  

o) menţinerea echilibrului contractual;  
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p) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;  

q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;  

r) structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia;  

s) alte clauze convenite de părţi, după caz.  

De asemenea, contractul de delegare a gestiunii are următoarele anexe obligatorii: 

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;  

b) regulamentul serviciului;  

c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale aferente serviciului;  

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c). 

 


