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CONTRACT PRESTARI SERVICII 
NR. 24/29.03.2022 

 
 

 
 
 
 

 
1. PARTILE 
 
S.C. 3R GREEN S.R.L. , cu sediul social în loc. Rudeni, Str. Fortului nr 31, H1, Judetul ILFOV, tel./fax 
nr. 0214900203, 0752295228, avand număr de înmatriculare in Registrul Comertului 
J23/2234/17.07.2008, Cod Unic de Inregistrare RO24205976,  cont Trezorerie 
RO71TREZ4225069XXX000894 deschis la Trezoreria Buftea, reprezentată prin Claudiu Virban, in calitate 
de Director General, denumita in continuare PRESTATOR  ,    
 
Si  
 
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCUREȘTI, cu sediul în București, bd. Poligrafiei, 
nr. 4, sector 1, tel. 021.9960, fax: 0213193254, cod fiscal 4602068, reprezentată legal prin Director 
General – Sorina Oancea și Director Economic - George Sinca,  in calitate  de  BENEFICIAR 
 

 
Partile au hotarat sa perfecteze prezentul contract, dupa cum urmeaza: 
 
2. OBIECTUL SI  VALOAREA CONTRACTULUI 
2.1.Obiectul contractului il constituie prin servicii de transport deșeuri vegetale în vederea valorificării / 
tratării și eliminării finale. 
2.2.Preturile  sunt prevazute in anexa 1 la prezentul contract. Plata facturilor se va face prin OP in termen 
de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale. Neplata facturilor in termenii conveniti, va duce la oprirea 
temporara a serviciilor , pana la remedierea situatiei . Valoarea maxima a contractului este de 65 000,00 
lei fara TVA, respectiv 77 350,00 lei cu TVA. 
2.3. In cazul in care beneficiarul nu face plata facturilor in termenul de plata stabilit , va datora penalitati 
de intarziere de  0,01 % zi , aplicate la valoarea facturata , calculate de la data scadenta a facturii pana la 
achitarea efectiva a debitului principal . Prestatorul va calcula si va emite factura fiscala de penalitati , 
care devine scadenta in termen de 5 zile de la data emiterii . Facturile privind debitul principal si facturile 
de penalitati constituie creante certe lichide si exigibile , conform legii. 
2.4 În cazul în care din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a calcula ca penalități, o suma echivalentă cu o cota procentuala 
de 0.01% din valoarea obligațiilor neîndeplinite, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligațiilor, valoarea totală a penalităților neputând depăși valoarea asupra căreia sunt calculate. 
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3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Durata contractului este 3 zile de la data semnării de către ambele părți. Partile pot agrea de 

comun acord prelungirea duratei, perfectand in acest sens act aditional in care se va mentiona 
expres perioada cu care se prelungeste contractul. 

 
4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

 
4.1.BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii: 
 
a. Sa predea deseurile ce fac obiectul prezentului contract 
b. Sa intocmeasca documentele aferente expedierii deseurilor, reglementate de H.G.nr. 1061/2008 
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei (aviz insotire marfa, 
formular de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase). Formularul de incarcare-descarcare va fi 
intocmit in 3 exemplare, unul pentru Beneficiar, unul pentru transportator si unul pentru Prestator.După 
semnarea şi ştampilarea formularului de încărcare-descărcare de către Prestator, acesta îl transmite 
Beneficiarului prin fax sau prin poştă, cu confirmare de primire.Fiecare transport de deşeuri trebuie să 
fie însoţit de un formular de încărcare-descărcare deşeuri periculoase sau nepericuloase, dupa caz. 

c. Beneficiarul are obligatia de a desemna un reprezentant  care sa asiste si sa confirme operatiunile 
care se vor desfasura conform prezentului contract semnand documentele justificative; 

d. In situatia in care Beneficiarul nu a desemnat un reprezentant, acesta recunoaste si isi asuma 
cantitatea de deseuri inscrisa pe documentele mentionate la art.4.1.lit.c; 

 
 
4.2.Beneficiarul are urmatoarele drepturi: 

a) Sa beneficieze de prestatia privind sortarea deseurilor sale, mentionate la obiectul 
contractului. 

 
4.3.PRESTATORUL are urmatoarele obligatii: 

a. sa sorteze deseurile (direct sau prin sub-contractori); 
b. sa obtina si sa mentina in vigoare, pe toata durata contractului, autorizatiile necesare indeplinirii 

obligatiilor asumate. 
c. Prestatorul are obligatia de a asigura transportul deseurilor de la punctele de lucreu ale 

beneficiarului la statia de sortare a prestatorului .  
 
5. FORTA MAJORA 

 
5.1.Nici una dintre părti nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod 
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca 
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa 
cum este definita de lege. 
 
6. NOTIFICARI 
6.1. Orice notificare, cerere, comunicare sau informare facuta de una din parti va fi: 
(i) redactata in scris si depusa personal de parte sau expediata prin scrisoare recomandata cu 

confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea receptionarii 
documentului, la adresele urmatoare: 
Pentru Beneficiar: ADP Sector 1  
Telefon:  021 /9660 
Fax: 021 319 32 54  
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Persoană de contact: Silviu Novac; 
b) Pentru SC 3R GREEN S.R.L..; 
Adresa: loc. Rudeni, oras Chitila, Str. Fortului nr 31, Judetul ILFOV, 
Telefon:0752295228; 
Fax: 0214900203; 
Persoana de contact: Claudiu Virban ; 

(ii) considerata recepţionata, daca nu se prevede altfel in cuprinsul prezentului Contract, la momentul 
inmanarii, daca este depusa personal de catre una din parti, după trei zile de la depunerea la 
posta, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau in momentul 
primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care comunicarea este facuta prin fax (cu 
condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care va fi considerata 
receptionata la prima ora a zilei lucratoare urmatoare). 

6.2.Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor prevăzute de paragraful anterior să fie 
sancţionată cu inopozabilitatea respectivei notificări, cereri, comunicări sau informări. 
6.3. Nici o modificare a coordonatelor prevazute la articolul precedent nu este opozabila celeilalte parti 
decat in cazul in care a fost notificata. 
 

7. INCETAREA CONTRACTULUI 
7.1.Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii: 

a. Expirarea duratei prevazuta la art.3.1. daca partile nu convin de comun acord prelungirea; 
b. Prin acordul partilor, anterior termenului prevazut la art.3.1. 
c. Prin denuntare unilaterala, cu acordarea unui preaviz de 5 zile de catre partea care il invoca; 
d. Prin falimentul uneia din parti; 
e. Prin reziliere, in cazul neindeplinirii, indeplinirii necorespunzatoare sau indeplinirii cu intarziere 

a obligatiilor asumate de catre Prestator. 

8. CONDIŢII ŞI TERMENE DE PREDARE – RECEPTIE DESEURI 
8.1 Din momentul predării -receptiei deseurilor, răspunderea privind manipularea, gestionarea si paza 
juridica a acestora trece în sarcina Prestatorului, pana la reciclarea/valorificarea integrala. Receptia 
cantitativa si calitativa se face la sediul prestatorului , in prezenta reprezentantilor ambelor parti. Daca 
beneficiarul nu participa cu  un delegat, se considera acceptata receptia cantitativa si calitativa a 
prestatorului.  
8.2. Riscurile si responsabilitatea asupra deseurilor, raman in sarcina Prestatorului, pâna la 
reciclarea/valorificarea intregii cantitati de deseu receptionata. 
8.3.Moment al predarii – receptiei se considera a fi momentul primirii si confirmarii formularului de 
incarcare-descarcare deseuri de catre Prestator . 
 
9. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ 
9.1.Partile contractante răspund de executarea obligaţiilor asumate la scadenta.In cazul producerii de 
orice fel de prejudicii din culpa unei parti,  celeilate parti, partea in culpa datoreaza daune (interese, 
morale, materiale) pentru prejudiciul cauzat. Sarcina probei apartine partii care a suferit prejudiciul. 
 
10. CLAUZE FINALE 
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre parti. 
Prezentul contract  reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 
anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
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10.2.In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a 
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna 
ca a renuntat la acest drept. 
10.3. Prezentul  contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, azi 29.03.2022 din care unul 
pentru Prestator si unul pentru Beneficiar. 
 
 
 
PRESTATOR,                                                BENEFICIAR, 
                                                                                                                        
           
SC 3R GREEN S.R.L 

 
 

Administrația Domeniului Public  
Sector 1 

 
DIRECTOR GENERAL                     
CLAUDIU VIRBAN                                                            
      

     
     
  
 

MANAGER FINANCIAR                                                  
Ec.MEZAROS ELENA   
            
  
 
RESPONSABIL DE MEDIU 
OANA GHEORGHE 

 

DIRECTOR GENERAL  
Sorina Oancea 
 
 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
Alina Eleonora Drăghiciu 
 
DIRECTOR ECONOMIC 
George Sinca 

 
 

ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE 
Diana-Alina Țicu 
 
 
ȘEF SERVICIU MECANIZARE 
Silviu Novac 

 
 

Responsabil C.F.P.P. 
Adrian Niculae 
 
 
SERVICIU JURIDIC 
Mihaela Aurelia Căprăroiu 
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Anexa 1 la contract nr.  24/29.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.Cr
t 

Denumirea serviciului Cod deseu 
cf.HG.856/200

2 

Pret perceput 
Lei /mc 

Observatii 

1. Servicii preluare deseuri 
municipale amestecate 

20 03 01 210 plus TVA 
 

Fara deseuri din 
constructii si 

demolari 
2. Servicii preluare alte deseuri 

nebiodegradabile 
20 02 03 290 plus TVA 

 
Fara elemente 
contaminate 

3. Servicii preluare deseuri 
pamant si pietre 

20 02 02 310 plus TVA Fara elemente 
contaminate 

4. 
Servicii preluare deseuri 
vegetale biodegradabile 

20 02 01 260 plus TVA Fara alte tipuri de 
deseuri in amestec 

 
 

 
 
 

• Fiecare transport va fi insotit de documentele impuse de legislatia din domeniu,  

• Receptia cantitativa se va face in prezenta unui delegat din partea ambelor parti; prin 

nedelegarea unui reprezentant, se considera acceptata cantitatea comunicata de catre 

Prestator 

• Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului, containere de diferite capacitati, in 

functie de tipul de deseu ridicat . Plasarea containerelor se va face cu titlu gratuit 

pentru o perioada de 3 zile. Ulterior , Prestatorul va ridica containerele indiferent de 

gradul de umplere, facturandu-se capaciatea maxima a acestora .  
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• Transportul este efectuat de catre Prestator 

• Eliminarea refuzului de sortare revine in sarcina Prestatorului 

 
 
 
PRESTATOR,                                                                       
BENEFICIAR,                          
           
SC 3R GREEN S.R.L 

 
 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC  
SECTOR 1 

 
DIRECTOR GENERAL                     
CLAUDIU VIRBAN                                                            
      

     
     
  
 

MANAGER FINANCIAR                                                  
Ec.MEZAROS ELENA   
            
  
 
RESPONSABIL DE MEDIU 
OANA GHEORGHE 

 

DIRECTOR GENERAL  
Sorina Oancea 
 
 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
Alina Eleonora Drăghiciu 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC 
George Sinca 

 
 

ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE 
Diana-Alina Țicu 
 
 
ȘEF SERVICIU MECANIZARE 
Silviu Novac 

 
 

Responsabil C.F.P.P. 
Adrian Niculae 
 
 
SERVICIU JURIDIC 
Mihaela Aurelia Căprăroiu 
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