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      ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREŞE 
Str. Mehedinţi nr.15, 400672, Cluj-Napoca, tel. 0264-458320 fax. 0364-116667 

www.creseclujnapoca.ro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

de colectare şi neutralizare deşeuri medicale 

Nr. 22 din 30.03.2020 

 

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.Centrul Bugetar de Administrare Crese Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-

Napoca,str.Mehedinti nr :15, telefon/fax0364116666, cod fiscal19343123, cont trezorerie 

RO72TREZ24A681100200130X, reprezentată prin Director Duma Mihaela in calitate de 

beneficiar, pe de o parte, 

si 

2.S.C. AKSD ROMANIA  S.R.L., cu sediul social în Chirileu, Parcul Industrial Mures, nr 1B, 

judeţul Mureş, CP 547612,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş sub nr. 

J26/117/2009, CUI RO13033778 , având contul  IBAN nr. RO33BACX0000 0002 5039 3001 

deschis la Unicredit Tiriac Bank Tg. Mureş si cont nr RO03 TREZ 4765 069X XX01 1089 deschis 

la Trezoreria Tg-Mures, reprezentată legal prin  Bele Nicolae, cu funcţia de Director Vinzari, în 

calitate de prestator,  pe de alta parte, 

Cele doua parti au cazut de acord sa incheie prezentul contract de prestari servicii, in conditiile 

prevazute in cele ce urmeaza. 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie preluarea, colectarea, transportul si neutralizarea 

deşeurilor periculoase in conditiile legislatiei in vigoare, conform autorizatiei de mediu nr 

100/15.06.2010. Colectarea,transportul si incinerarea medicamentelor expirate (cod 180109) va fi 

efectuata prin subcontractanti. 

-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor 

-Ordinul 1226/3dec2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitati medicale 

-HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 

deseurile, inclusiv cele periculoase 

-HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei 

-Ordin al Ministerul sanatatii  nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

 

III.DURATA CONTRACTULUI 
3.1– Durata prezentului contract este incepand de la data 01.04.2020 pina la data de 31.12.2020 cu 

posibilitate de prelungire pina la aprobarea bugetului pe anul 2021 dar nu mai mult de 4 luni de la 

data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia. 

3.2-Denuntarea unilaterala a  contractului se va face conform ar.1276 alin. 2 Cod civil 

3.3-Se va respecta un termen rezonabil de preaviz de 30 zile. 
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IV. TARIFE ŞI MODALITATE DE PLATĂ 

4.1  Preţul contractului este stabilit in Anexa 1 parte integranta a acestui contract. Contravaloarea 

contractului  se va plăti cu ordin de plata sau cu fila cec in contul de trezorerie al Prestatorului in 

termen de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii de către Beneficiar. 

 4.2 In cazul neachitarii la termen al facturilor emise, se vor percepe penalitati de 0.15% pe zi de 

intarziere, incepand cu prima zi dupa indeplinirea unui termen de 30 de zile de cind creanta a devenit 

exigibila si pina la data achitarii integrale a facturii.Dupa aceasta perioada  prestatorul isi rezerva 

dreptul de a suspenda prestarea serviciului  conform contractului respectiv, nu va colecta deseurile 

generate de unitatile aflate in administrarea beneficiarului pina la achitarea integrala a facturilor 

restante. 

4.3 Facturile vor fi emise in primele 15 zile a fiecărei luni, se va factura serviciul propriu zis 

(transport) inclusiv kilogramele de deşeuri preluate conform documentelor de transport din luna 

precedenta. 

 

V. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

5.1 Să se informeze pentru/şi în numele beneficiarului asupra tuturor actelor normative ce produc 

efecte pe acest segment, astfel încât beneficiarul să fie permanent la curent cu legislaţia în domeniu, 

evitând astfel amenzile contravenţionale aplicate de organele de control.  

5.2. Sa colecteze deşeurile conform anexei 1, in zilele convenite 

5.3. Sa cântărească cantităţile preluate de faţă cu reprezentantul clientului care va semna pentru 

predarea cantităţii măsurate. 

5.4. Sa întocmeasca documentele cerute de lege şi le  va preda clientului. 

5.5. Prestatorul va elimina deseurile medicale conform legislatiei in vigoare. Deseurile vor fi 

colectate separat, codificate cf. HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru 

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase si vor fi eliminate prin metodele 

prescrise de legislatia in vigoare respectiv Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale. 

5.6. Prestatorul va raspunde pentru gestionarea corecta a deseurilor preluate din momentul preluarii 

si pana la momentul returnarii documentelor de eliminare. 

5.7.In virtutea contractului de colaborare intre Prestator si subcontractant , acesta din urma va 

raspunde pentru toate activitatile desfasurate ,fata de prestator. 

5.8. Prestatorul raspunde fata de Beneficiar pentru toate lucrarile si serviciile efectuate de catre 

subcontractant 

 

VI.OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

6.1 Să respecte legislaţia privind producerea şi gestionarea deşeurilor periculoase, inclusiv sortarea 

acestor deşeuri conform normelor în vigoare.  

6.2. Se obligă să atribuie atenţie sporită colectării deşeurilor conform indicaţiilor prestatorului pentru 

a evita riscurile accidentelor de muncă. 

6.3. Să achite contravaloarea serviciului si a kilogramelor de deşeuri preluate conform art. IV.  

6.4 Se obliga sa verifice factura primita si daca apare orice diferenta sa o comunice in scris in maxim 

5 zile lucratoare de la data preluarii facturii. 
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VII .ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1  Încalcărea clauzelor contractuale fără o notificare scrisă va duce la rezilierea prezentului 

contract. 

7.2  Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, va notifica cealaltă 

parte, cu cel puţin 30 zile înainte de la data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 

7.3 În cazul în care beneficiarul întârzie plata serviciilor prestate mai mult de 60 zile calendaristice, 

prestatorul va putea  initia o procedura de conciliere astfel incit diferendul aparut sa fie solutionat pe 

cale amiabila. 

Daca situatia creata nu este solutionata pe cale amiabila,contractul se considera reziliat de plin drept 

de la data esuarii concilierii pe cale amiabila. 

VIII.SOLUTIONAREA LITIGIILOR   

Orice neintelegere aparuta in legatura cu executarea ,modificarea ,incetarea acestui contract se va 

rezolva pe cale amiabila prin concesii reciproce 

Daca calea amiabila va esua divergentele contractuale vor fi solutionate de instantele judecatoresti  

de la sediul beneficiarului. 

Prezentul contract a fost încheiat in 3(trei)  exemplare din care doua exemplare pentru 

beneficiar si  un exemplar pentru prestator.    

 

PĂRŢI CONTRACTANTE : 

 

              BENEFICIAR,                                                                          PRESTATOR, 

Centrul Bugetar de Administrare Crese  Cluj                             AKSD ROMANIA SRL  

 

Director,                                                                                                   Director vinzari 

Duma Mihaela                                                                                            Bele Nicolaie                                                                  

 

Viza CFP  

Contabil Sef, 

Ganj Elena  

 

Sef Serv.Adm-Tehnic, 

Frent Alexandru 

 

Consilier juridic, 

Bora Ioan 

      

Responsabil achizitie, 

Sima Olimpiu                     
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Anexa 1 –la contractul nr.22/30.03.2020 

Aceasta anexa este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

Preturile nu contin TVA.  

 

Frecventa colectarii Servicii Pret unitar  

Conform OMS 1226/2012 

ridicari/saptamana 

Abonament  

LUNAR -16 crese         560 RON/luna 

 

Neutralizare deseu 

excedent fata de cele 

incluse GRATUIT 

-inclus 70  kg/luna 

-medicamente expirate cod 180109..............GRATUIT 

 

PĂRŢI CONTRACTANTE : 

 

              BENEFICIAR,                                                                          PRESTATOR, 

Centrul Bugetar de Administrare Crese  Cluj                             AKSD ROMANIA SRL  

 

Director,                                                                                                   Director vinzari 

Duma Mihaela                                                                                            Bele Nicolaie                                                                  

 

Viza CFP  

Contabil Sef, 

Ganj Elena  

 

Sef Serv.Adm-Tehnic, 

Frent Alexandru 

 

Consilier juridic, 

Bora Ioan 

      

 Responsabil achizitie, 

 Sima Olimpiu                     

   

 


