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ANEXA NR.____ la HCL nr._______/___________

CONTRACT DE DELEGARE 

A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE AMENAJARE SI INTRETINERE A SPATIILOR VERZI 
ADMINISTRATE DE CATRE CONSILIUL LOCAL EFORIE 

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul prevederilor art .10 li.b raportat la art 12 
din O.U.G. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, astfel cum a fost aceasta 
modificata si completata prin Legea nr. 10/2020.

Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii se stabilește, după 
caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 
concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare raportat la prevederile 
art.13 din OUG 71/2002.

CAP. I.

PARTILE CONTRACTANTE

Intre autoritatea contractanta U.A.T. EFORIE, cu sediul in Eforie Sud, str. 
Progresului, nr.1, judet Constanta, telefon/fax_____________cod unic de inregistrare 
________________cont nr. _____________________________deschis la Trezoreria 
________________, reprezentata legal prin Primar Robert Serban si  ec. 
Alina______avand functia de director economic, in calitate de beneficiar/delegatar,

Si

Societatea comerciala EFO URBAN S.R.L. cu seidul in localitatea 
______________________________________________, inregistrata la ORC Constanta 
sub nr. J13/_____________avand cod unic de inregistrare 
_________________________, cont bancar 
nr.__________________________________
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Deschis la _______________________________, reprezentata legal prin d-l Cojea Florin, 
avand functia de _________________________, in calitate de operator – prestator de 
servicii publice/delegat

s-a incheiat prezentul contract de delegare de gestiune a serviciului public de 
amenajare si intretinere a spatiilor verzi de pe raza UAT EFORIE, astfel:

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 

(1) Obiectul prezentului contract il constituie executarea serviciilor publice de 
amenajare si intretinere a spatiilor verzi administrate de Consiliul Local Eforie si 
aflate in proprietatea UAT EFORIE

(2) Activitatile corespunzatoare serviciului care fac obiectul prezentului contract vor 
fi realizate in conformitate cu Regulamentul (Anexa nr.____la HCL ……) si Caietul 
de Sarcivi (Anexa nr. 3..la HCL….)intocmite in temeiul dispozitiilor legale in 
vigoare si constau in:

a) colectat, încărcat şi transport resturi vegetale;
b) greblat;
c) cosit mecanizat;
d) doborâre arbori DN <50;
e) doborâre arbori DN >50;
f) defrişare teren fară scoaterea rădăcinilor;
g) aşternere pământ vegetal;
h) degajare frunze, crengi şi strângere grămezi;
i) degajare teren corpuri străine max 30%;
j) îngripat trandafiri pentru iernat;
k) mobilizare manuală teren;
l) plivire buruieni în peluze;
m)plantat plante florale < 15cm;
n) săpat gropi;
o) tăieri de corecţie la arbori;
p) tăieri formare de coroană
q) tuns gard viu<1m;
r) tuns gard viu>1m;
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s) tuns gard viu în repaos vegetal;
t) tăieri de corecţie la trandafiri;
u) udare cu furtunul de la maşină (fără cost utilaj);
v) văruit tulpini de arbori;
w) văruit borduri;
x) tarif utilizare PRB;
y) toaletare arbori cu PRB;
z) doborâre arbori cu PRB.
aa)Cosit stradal
bb) Intretinere spatii verzi
cc)Scarificare
dd) Aerare gazon
ee)Utilizare autoutilitara Iveco
ff) Manopera industrie mică
gg) Montat pavele
hh) Montat borduri mari
ii) Montat borduri mici
jj) Montat pavele cu model
kk) Pregatire teren pentru pavaje
ll) Pregatire teren spatii verzi
mm) Degajare mecanizata a terenului
nn) Curățarea terenului prin săpare mecanizată
oo) Defrișarea terenului cu scoaterea rădacinilor
pp) Curățarea tulpinilor arborilor
qq) Săpălugit ronduri și scuaruri
rr) Mobilizat solul in vederea însămânțării
ss)Udare suprafețe în aliniament și casete cu furtunul de la mașină
tt) Plantat puieți fără balot cu groapa inclusă
uu) Plantat puieți cu balot cu groapa inclusă
vv)Plantat gard viu
ww) Aplicat îngrășăminte manual
xx) Aplicat tratamente fitosanitare
yy)Montat rulouri de gazon
zz)Utilizare buldoexcavator

(3) Valoarea totala minima a contractului este de 4.500.000 lei (inclusiv TVA) anual. 
Pentru anul 2022, beneficiarul va formula note de comanda si operatorul va 



4

executa lucrari in valoare de pana la limita bugetara  aprobata pentru anul in 
curs.

(4) Pentru perioada 2023 – 2027, beneficiarul va formula note de comanda si 
operatorul va executa lucrari, in functie de creditele bugetare aprobate, pana la 
concurenta valorii minime a contractului. Contractul este valabil pe o perioada de 
5 ani. Termenul de garantie al lucrarilor este de 24 luni de la data receptionarii 
lucrarilor la terminarea acestora.

(5) In limita valorii minime a contractului, operatorul EFO URBAN S.R.L. poate 
executa lucrari in functie de solicitarile beneficiarului.

(6) La toate lucrarile, prestatorul va incasa o cota de profit de maxim 20 %.
(7) Lucrarile se vor comanda, se vor confirma si achita in limitele prevederilor 

bugetare necesare acoperirii notelor de comanda.
(8) Obiectivele delegatului sunt:

a) Imbunatatirea conditiilor de viata si de odihna ale locuitorilor de pe raza UAT 
EFORIE prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

b) Dezvoltarea durabila a serviciilor delegate;
c) Protectia si conservarea mediului inconjurator;
d) Cresterea gradului de protective al sanatatii populatiei;
e) Asigurarea desfasurarii activitatilor recreative in conditii de siguranta

(9) Amplasamentele constand in spatii verzi asupra carora Delegatul va presta 
activitatile care fac obiectul caietului de Sarcini (Anexa …la HCL….) sunt cele ce 
sunt in inventarul UAT EFORIE cu destinatie spatiu verde si vor fi predate 
Delegatului prin process – verbal de predare – primire in termen de cel mult 30 
zile de la semnarea contractului

(10) Procesele – verbale de predare – primire mentionate la art. 1 alin (9) din 
prezentul Contract vor contine informatii cu privire la  suprafetele aleilor, 
spatiilor verzi si a covoarelor antitrauma (daca exista) precum si cu privire la 
natura dotarilor care se regasesc pe aceste suprafete. De asemenea, procesele – 
verbale de predare – primire vor fi incheiate de catre reprezentantul UAT EFORIE, 
in baza Referatului intcmit de catre Directia Administrare Domeniu Public si Privat 
din cadrul UAT EFORIE si Seriviciul Politie Locala, si vor cuprinde informatii cu 
privire la  materialul dendrologic plantat pe suprafetele acestor amplasamente.

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 
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(1) Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condiţiile 
legii.

(2) În cazul în care Delegatarul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea 
acestuia, va anunţa în scris operatorul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea 
termenului contractual şi va demara procedura de încredinţare a serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat conform procedurilor legale.

CAP. IV DECONTAREA LUCRARILOR

Art.3

(1) Operatorul – prestator de servicii publice se oblige sa execute serviciului de 
amenajare si intretinere a spatiilor verzi de pe raza UAT EFPORIE, pe o durata 
de 60 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului contract si in functie de 
lucrarile mentionate mai sus.

(2) Serviciile publice de amenajare si intretinere  a spatiilor verzi, presupune 
executia lucrarilor la preturile prevazute mai sus si vor fi realizate in baza 
notelor de comanda aprobate de Primarul UAT Eforie sau de catre o persoana 
imputernicita de acesta – in acest sens Directia de Administrare a Domeniului 
Public si Privat al UAT EFORIE

(3) Valoarea de decontare lunară a lucrărilor prestate în cadrul contractului de 
administrare a domeniului public şi privat este de 375.000 lei/lună, iar pentru 
anul 2022, in limita bugetara existenta la momentul emiterii comenzii.

(4) Decontarea lucrarilor se va face 5ir abate dupa incheierea proceselor – verbale de 
5ir abate a fiecarei comenzi, intre reprezentantii beneficiarului si reprezentantii 
operatorului economic – prestator.

(5) Respingerea receptiei de catre reprezentantii beneficiarului atrage dupa sine 
exonerarea la plata oricaror lucrari respinse la 5ir abate.

(6) Beneficiarului ii incumba exclusive obligatia platii lucrarilor admise la receptive.
(7) Executantul raspunde pentru viciile de executie aparute inainte si dupa 

incheierea procesului – verbal de receptive la terminarea lucrtarilor.
(8) Termenul de decontare este de 10 zile de la primirea facturii. Întârzierea achitării 

facturii atrage penalităţi în valoare de 0,1%/zi.
(9) In functie de prevederile bugetare, de formularea unor note de comanda de 

catre beneficiar, de metodologia de fundamentare, tarifele pentru executia 
lucrarilor sunt urmatoarele si sunt cuantificate in lei, incluzand TVA:
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1. colectat, încărcat şi transport resturi vegetal – 249.79 lei/mc
2. greblat – 1.45 lei/mp
3. cosit mecaniza  (gazon, peluze) – 1.80 lei/mp
4. doborâre arbori DN <50 – 432.34 lei/buc
5. doborâre arbori DN >50 – 851.83 lei/buc
6. defrişare teren fară scoaterea rădăcinilor – 5.56 lei/mp
7. aşternere pământ vegetal – 23.45 lei/mp
8. degajare frunze, crengi şi strângere grămezi – 1.88 lei/mp
9. degajare teren corpuri străine max 30% - 2.91 lei/mp
10. îngropat trandafiri pentru iernat – 12.89 lei/buc
11. mobilizare manuală teren – 11.96 lei/mp
12. plivire buruieni în peluze – 2.91 lei/mp
13. plantat plante florale < 15cm – 2.91 lei/buc
14. săpat gropi – 281.37 lei/mc
15. tăieri de corecţie la arbori (1/an) – 124.15 lei/buc
16. tăieri formare de coroană (1/4 ani) – 329.24 lei/buc
17. tuns gard viu<1m – 20.58 lei/mp
18. tuns gard viu>1m – 25.74 lei/mp
19. tuns gard viu în repaos vegetal – 51.48 lei/mp
20. tăieri de corecţie la trandafiri – 12.89 lei/buc
21. udare cu furtunul de la maşină (fără cost utilaj) – 0.49 lei/mp
22. văruit tulpini de arbori – 7.73 lei/buc
23. văruit borduri – 10.31 lei/ml
24. tarif utilizare PRB – 224.20 lei/ora
25. toaletare arbori cu PRB – 785.73 lei/buc
26. doborâre arbori cu PRB – 1266.71 lei/buc
27. Cosit stradal (in aliniamente si casete stradale) – 3.74 lei/mp
28. Intretinere spatii verzi  (include toate operatiunile ce se efectueaza: cosit, 

greblat, degajare si transport) – 4.95 lei/mp
29. Scarificare – 1.69 lei/mp
30. Aerare gazon – 1.43 lei/mp
31. Utilizare autoutilitara Iveco – 285.29 lei/ora
32. Manopera industrie mică – 27.91 lei/ora
33. Montat pavele – 51.42 lei/mp
34. Montat borduri mari – 39.86 lei/ml
35. Montat borduri mici – 23.91 lei/ml
36. Montat pavele cu model – 79.72 lei/mp
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37. Pregatire teren pentru pavaje (cu utilaj inclus) – 279.76 lei/mp
38. Pregatire teren spatii verzi – 150.16 lei/mp
39. Degajare mecanizata a terenului – 3.56 lei/mp
40. Curățarea terenului prin săpare mecanizată – 3.68 lei/mp
41. Defrișarea terenului cu scoaterea rădacinilor – 10.47 lei/mp
42. Curățarea tulpinilor arborilor – 33.79 lei/mp
43. Săpălugit ronduri și scuaruri – 13.66 lei/mp
44. Mobilizat solul in vederea însămânțării – 15.78 lei/mp
45. Udare suprafețe în aliniament și casete cu furtunul de la mașină – 3.84 

lei/mp
46. Plantat puieți fără balot cu groapa inclusă – 49.22 lei/buc
47. Plantat puieți cu balot cu groapa inclusă – 86.94 lei/buc
48. Plantat gard viu – 177.73 lei/ml
49. Aplicat îngrășăminte manual – 2.85 lei/mp
50. Aplicat tratamente fitosanitare – 3.60 lei/mp
51. Montat rulouri de gazon – 12.01 lei/mp
52. Utilizare buldoexcavator – 262.22 lei/ora

CAP. V

REDEVENTA

Art. 4

(1) Delegatul datoreaza si va plati delegatarului o redeventa dupa cum urmeaza:
a) Niovelul redeventei pentru delegarea serviciuluio este de 0,1% din profitul 

annual inregistrat de catre Delegat din indeplinirea serviciului delegate;
b) Redeventa stabilita potrivit prevederilor li8t. a) se plateste de catre delegate 

annual, pana la data de 15 martie a fiecarui an, pentru anul financiar 
precedent in contul delegatarului nr.__________________________deschis la 
Trezoreria______________

c) Plata redeventei se va face din proprie initiative a delegatului si se considera 
efectuata la data inregistrarii su,mei in contul delegatarului;

d) Pentru neplata redeventei sau indeplinirea cu intarziere a acestei obligatii, 
delegatul datporeaza delegatarului penelitati pentru fiecare zi de intarziere in 
cuantum rezultat din aplicarea cotei de 0.1% asupra sumei datorate pe fiecare 
zi de intarziere

e) Redeventa se poate modifica annual, cu acordul partilor, in aceleasi conditii in 
care se modifica si Tarifele si preturile serviciului delegate
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f) Delegatul va tine evidenta contabila distincta pentru serviciul care face 
obiectul prezentului contract.

CAP. VI

GARANTII

Art. 5

(1) Delegatul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului 
(2) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent de 5% 

din fiecare plata efectuata si va fi varsata in contul special creat, si va fi purtator 
de dobanda in favoarea Delegatului, aferenta unei perioade de 2 ani, mentinuta 
pe toata durata contractului;

(3) Incepand cu prima decontare lunara a lucrarilor executate, operatorul de servicii 
publice constituie o garantie de buna executie. Garantia se constituie prin 
retineri lunare egale cu 5% din valoarea lunara facturata, pana la constituirea 
intregii garantii prevazute la pct.2. Sumele retinute se depun la banca, intr-un 
cont special de garanii. La incetarea contractului, dupa reglarea platilor si a 
penalitatilor, garantia se restituie operatorului de servicii publice.

CAP. VI

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 6

Drepturile delegatului:

1. Delegatul are dreptul de a incasa lunat contravaloarea serviciilor prestate, 
corespunzator cantitatii si calitatii acestora si tarifului aprobat de catre delegator;

2. Delegatul are dreptul sa solicite, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, 
ajustari cu privire la preturi si tarifele propuse de acesta, pe baza de 
fundamentari;

3. Delegatul are dreptul sa intocmeasca studii de fezabilitate in vederea realizarii de 
noi investitii, in baza unor note de comanda inaintate in acest scop de Delegatar.

Art. 7 
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Drepturile delegatarului:

1. Delegatarul are dreptul de a inspecta bunurile asupra carora Delegatul va presta 
activitatile corespunzatoare serviciului delegate, de a verifica stadiul de realizare 
a investitiilor, precum si gradul de satisfacere a interesului public. In acest scop 
Delegatarul va verifica gradul de indeplinire a obligatiilor stabilite in sarcina 
Delegatului potrivit prezentului Contract;

2. Delegatarul are dreptul de a stabili programele de reabilitare, extindere si 
modernizare a dotarilor existente, dupa caz

3. Delegatarul are dreptul sa sanctioneze Delegatul pentru neindeplinirea 
obligatiilor asumate prin Contract, menifestate prin prestarea unor servicii 
inferioare din punct de vedere cantitativ si calitativ, nerespectarea parametrilor 
tehnici stabilit prin Contract, Caiet de sarcini sau prin normele tehnice in vigoare;

4. Delegatarul are dreptul sa verifice, sa solicite refundamentarea si sa aprobe 
structura nivelurilor si ajustarilor propuse de catre delegate cu privire la tarifele 
applicate de catre Delegat

Art. 8

Obligatiile delegatului:

1. Delegatul se obliga sa execute integral operatiounile stabilite conform Caietului 
de Sarcini si cu asumarea graficelor de executie si programelor de lucru asumate;

2. Delegatul  se oblige sa isi asigure in cel mai scurt timp  dotarea tehnica si utilaje la 
care s-a angajat prin oferta sis a dispuna de personal afferent prestarii serviciilor;

3. Delegatul va asigura, contra cost, materialele necesare pentru prestarea 
serviciului;

4. Delegatul se obliga sa respecte Regulamentul serviciului, anexa la HCL 
____precum si toate angajamentele si obbliogatiile asumate prin prezentul 
Contract si caietul de Sarcini

5. Delegatul se obliga sa respecte toate obligatiile si indicatorii de performanta 
stability prin licente, autorizatii, , prin studiul de oportunitate, prin caietul de 
sarcini si prin Prezentul Contract;

6. Delegatul se obliga sa furnizeze delegatarului informatiile solicitate si sa asigure 
accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii evaluarii functionarii si 
dezvoltarii serviciului de amenajare si intretinere spatii verzi aferente UAT 
EFORIE;

7. Delegatul  se obliga sa aplice metode de performanta de management care sa 
conduca la reducerea costurilor de operare, inclusive prin aplicarea procedurilor 
concurentiale prevazute in cuprinsul normelor legale in vigoare;
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8. Delegatul are obligaţia de a încheia contracte cu operatorii serviciilor de 
salubritate pentru colectarea şi îndepărtarea deşeurilor rezultate din activitatea 
de administrare a domeniului public şi privat.

9. In cazul aparitiei unor cause de forta majora care determina intarzierea in 
executia serviciului sau chiar incetarea temporara a acestuia, operatorul de 
servicii publice va anunta deindata beneficiarul si va contribui la minimalizarea 
efectelor negative ivite, urmand a incheia impreuna cu beneficiarul un  process – 
verbal de constatare in acest sens sau sa opuna acestuia o Certificare facuta de 
autoritatile competente 

10. Delegatul are obvligatia sa presteze serviciile de intretinere si amenajare spatiu 
verde pe raza UAT EFORIE, in baza Notei de Comanda primate de la UAT EFORIE – 
prin Directia Administrare Domeniu Public si privat;

11. Delegatul are obligatia sa plateasca Redeventa, potrivit clauzelor Contractuale
12. Delegatul are obligatia sa asigure in regim de continuitate si de permanenta 

bunurile care fac obiectul prezentului contract;
13. Delegatul are obligatia de a prezenta Delegatarului spre aprobare in termen de 

30 zile din momentul in care I s-a solicitat dar nu mai tarziu de 31 decembrie a 
fiecarui an, Planul de masuri pe urmatorul an, care va cuprinde toate lucrarile si 
amenajarile ce urmeaza a fi effectuate in executarea Contractului si investitiile 
propuse in vederea modernizarii, extinderii si dezvoltarii serviciului delegat.

14. Delegatul are obligatia de a prezenta Delegatarului spre aprobare, pana la data 
de 28 a fiecarei luni, un program lunar de activitati pe care se angajeaza sa le 
presteze in luna urmatoare.

Art. 9

Obligatiile Delegataruilui:

1. Delegatarul se obligă să pună la dispoziţie operatorului de servicii publice 
strategia şi programele de măsuri şi acţiuni privind administrarea domeniului 
public şi privat al localităţii. Modificările survenite în strategia privind 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, care reclamă cantităţi de 
lucrări suplimentare faţă de lucrările contractate, vor face obiectul unor negocieri 
privind majorarea valorilor prevăzute în prezentul contract.

2. Delegatarul se angajează să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe 
parcursul derulării contractului, la iniţiativa acestuia de a îmbunătăţi serviciul 
prestat, pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii calităţii 
serviciului respectiv.
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3. Delegatarul se obligă să achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor 
lunare in termen de 10 zile de la facturare. In caz contrar va achita penalitati de 
0,1% pe zi din suma facturata.

4. Delegatarul se angajeaza sa acordse sprijin operatorului de servicii publice pe 
parcursul derularii contractului, la initiative acestuia de a imbunatati serviciul 
prestart, pentru toate actiunile care nu contravin interesului cresterii calitatii 
serviciului respectiv.

5. Delegatarul se oblige sa achite contravaloarea facturilor lunare 
6. Delegatarul are obligatia sa aprobe bugetul de investitii propus de catre Delegat 

sau sa-l notifice pe acesta in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii 
propunerii de buget, cu privire la modificarile care se impugn.

7. Delagatarul are obligatia sa aprobe programul lunar de activitati transmis de 
catre Delegat potrivit art 8 alin.14 din Contract, pana la data de 28 a fiecarei luni, 
pe care urmeaza ca Delegatul sa le efectueze in luna urmatoare.

Art.10

Toate responsabilitatile privind protectia mediului, a sanatatii publice si de siguranta in 
exploatare ce decurg din exercitarea serviciului public delegate ii revin Delegatului.

CAP. VIII

FINANTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SERVICIUL DELEGAT

Art.11 

(1) Finantarea cheltuielilor curente pentru serviciile de amenajare si intretinere a 
zonelor verzi se realizeaza pe criterii economice si comerciale;

(2) Mijloacele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor se asigura 
prin bugetul de venituri si cheltuieli ale delegatului;

Art.12

(1) Veniturile Delegatului se constituie prin incasarea de la Delegatar, sub forma de 
preturi si tarife aprobate prin hotarari ale Consiliului Local Eforie a sumelor 
reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si investitiile realizate;

(2) Principiile care stau la baza modului de constituire a veniturilor Delegatului sunt:
a) Asigurarea autonomiei financiare a acestuia;
b) Asigurarea rentabilitatii si eficientei economice;
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c) Asigurarea egalitatii de tratament a serviciilor care fac obiectul prezentului 
Contract, in raport cu alte servicii de interes public;

d) Recuperarea in totalitate de catre Delegat a costurilor ocazionate cu prestarea 
serviciilor care fac obiectul prezentului Contract.

Art. 13

(1) Tarifele aferente serviciilor prestate si costurilor ocazionate cu realizarea 
investitiilor necesare in scopul extinderii si dezvoltarii serviciului delegat se 
stabilesc, se modifica si se ajusteaza prin hotarari ale Consiuliului Local Eforie;

(2) Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor precum si a costurilor 
investitiilor propuse se vor efectua in conformitate cu procedura de stabilire, 
modificare sau ajustare a tarifelor si a costurilor investitiilor, specifica serviciului 
delegate si cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

Art. 14

(1) Prestatiile corespunzatoare serviciului delagat potrivit prezentului contract vor fi 
realizate in conformitate cu art 3 din Contract;

(2) Facturarea serviciilor prestate conform alin.1 se va face de catre Delegat in baza 
tarifelor aprobate potrivit prezentului Contract si a situatiilor de lucrari avizate de 
catre compartimentul desemnat in acest scop, din cadrul aparatu;lui de 
specialitate a primarului;

(3) Delegatul va intocmi la sfarsitul fiecarei luni situatia de lucrari, care va cuprinde 
totalitate lucrarilor executate si valoarea prestatiilor;

(4) Facturile vor fi depuse de catre Delegat in termen de 5 zile de la data acceptarii 
de catre reprezentantii legali ai delegatarului;

(5) Factura va fi insotita obligatoriu de situatia de lucrari si procesul – verbal de 
receptive afferent lucrarilor executatre;

(6) Delegatarul are oblogatia de a efectua plata in 30 zile de la data inregistrarii 
facturii;

(7) Neplata de catre Delegatar in termen de 15 zile de la expirarea termenului atrage 
penalitati de 0,1% pe zi din valoarea serviciilor prestate si facturate;

(8) In situatia in care Delegatarul a transmit Delegatului o comanda avand ca 
obiectunele operatiuni care nu au fost incluse in caietul de sarcini, iar acesta din 
urma nu poate duce la indeplinire prin mojloace propria, operatiunile cuprinse in 
comanda mentionata, Delegatul va putea externaliza serviciile solicitate, urmand 
sa refactureze Delegatarului si sa aplice  suplimentar Delegatarului un tarif de 5% 
din valoarea acestor lucrari.
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Art. 15

(1) Finantarea si realizarea investitiilor se fac cu respectarea legislatiei in vigoare 
privind investitiile publice;

(2) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii 
publice necesare in vederea dezvoltarii serviciilor de intretinere si amenajare a 
spatiilor verzi din UAT EFORIE, se asigura din urmatoarele surse:
a) Fonduri propii ale Delegatului;
b) Fonduri de la biugetul local Eforie;
c) Fonduri nerambiursabile prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) Alte surse, constituite potrivit legii.

CAP IX

REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR IN DERULAREA SERVICIULUI

Art. 16

(1) Categoriile de bunuri corespunzatoiare serviciului delegate sunt urmatoarele:
a) Bunuri avand destinatia de spatii verzi
b) Bunuri propria – bunuri ce apartin Delegatului si vor fi utilizate de acesta pe 

perioada derularii Contractului.
(2) Predarea – primirea bunurilor avand destinatia de spatiu verde se va realiza in 

baza unor procese verbale de predare – priomire, incheiate in acest scop potrivit 
art 1 alin. 4 din Contract;

(3) Pe toata durata prezentului contract imobilele mentionate la art 16 alin. 1 NU 
POT FI UTILIZATE de catre Delegat decat in scopul realizarii serviciului delegate.

CAP. X

CONTROLUL EXECUTARII SERVICIULUI

Art. 17

(1) Delegatarul are dreptul de a urmari, controla si supraveghea modul de respectare 
si indeplinire a obligatiilor contractuale, calitatea si eficienta serviciilor prestate si 
lucrarilor executate in tot timpul prestatiei, intocmind note de constatare pe care 
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le trimite operatorului – prestator de servicii publice. Aceste note vor fi luate in 
considerare la intocmirea proceselor – verbale lunare de constatare a indeplinirii 
sarcinilor contractuale si la intocmirea proceselor – verbale de receptie partiala.

(2) Decontarea lucrarilor efectuate se face pe baza proceselor – verbal de 
constatare, a situatiilor de lucrari  incheiate potrivit clauzelor Contractului, 
procese – verbale ce vor cuprinde:

- Cantitatile de lucrari executate;
- Corespondenta calitatii lucrarilor cu cea prevazuta in Caietul de Sarcini si normele 

tehnice;
- Corelarea preturilor din facture cu cele aprobate de Consiliul Local Eforie;
- Deficientele si intarzierile constate si termenele de remediere a acestora.

ORICE PROBLEMA APARUTA IN PERIOADA DE GARANTIE SE VA REZOLVA DE CATRE 
EXECUTANT IN CEL MULT 24 ORE DE LA DATA COMUNICARII.

CAP. XI

REZOLVAREA LITIGIILOR

Art 18

Orice neintelegere ivita intre parti referitoare la indeplinirea serviciului, 
respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi supusa spre solutionare 
instantei competente in a carei raza teritoriala se desfasoiara serviciul aflat in litigiu, 
cauza urmand a fi solutionata de instantele judecatoresti competente.

CAP. XII

CLAUZE SPECIALE

Art. 19

Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificariilor 
suferiote de Stgaegia autoritatilor adminis

Art. 20

Incetarea prezentului contract are loc in urmatoarele situatii:
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a) La expirarea dutatei stabilite prin contractual de delegare, daca partile nu convin 
in scris prelungirea acestuia;

b) In cazul in care interesul national sau local o impune;
c) In caz de neindeplinire culpabila a obligatiilor asumate prin Contract;

CAP XIII

Art. 21

Prezentul contract contine urmatoarele anexe:

1. Regulamentul Serviciului – Anexa-----din HCL;
2. Caietul de Sarcini al Serviciului – Anexa ___ din HCL;
3. Lista tarifelor care vor fi practicate de Delegat – Anexa ____ din HCL

Presedinte de Sedinta,

Vot de legalitate,

Secretar


