
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

 NR. 5968 DATA 27.05.2022 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

Art.1 Prezentul contract se incheie intre : 
S.C. BIO-PAK S.R.L. cu sediul in loc. Satu Nou de Jos, nr. 276 J, judetul Maramures, C.U.I. RO 
14912040, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J/24/534/2002, tel(fax): 0262/213141, tel. mobil: 
0748110606, avand cont nr. RO96BTRL02501202D48612XX, deschis la Banca Transilvania si  cont nr. 
R026TREZ4365069XXX002000, deschis la trezoreria Baia Mare, reprezentata legal prin Crisan Ovidiu 
in calitate de prestator, pe de o parte  
si 
Orasul Seini cu sediul in loc. Seini str. Piata Unirii nr. 16 jud. MARAMURES  avand CUI 3627765 Tel. 
0262491090 Fax. 0262491000, reprezentata legal prin Primar – Tulbure Gabriela Florica. in calitate de 
beneficiar. 
s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art. 2  Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre prestator, beneficiarului, a 
urmatorului pachet de servicii: transportul si eliminarea finala a deseurilor sanitare provenite din 

activitatea medicala, precum si asigurarea de materiale consumabile specifice pentru Centrul de 

permanenta situate in localitatea Seini, Str.Mihai Eminescu nr.26A, judetul Maramures. 

Art.3 Prezentul contract nu constituie document de predare/primire a deseurilor . 
Documentele justificative de efectuare a serviciilor de predare/primire a deseurilor vor fi completate 
semnate si stampilate de catre parti la fiecare ridicare a deseurilor . 
 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art.4  Durata prezentului contract se incheie pe perioada de 2 ani (24 luni) de la data semnarii lui.  
 

IV. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA 

Art.5  Preturile percepute de catre prestator beneficiarului, pentru serviciile efectuate, sunt stabilite in 
Lei  si indicate in Capitolul XI al prezentului contract. 
Art.6  Plata serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se va efectua pe baza facturii emise de catre 
prestator. 
Art.7. Beneficiarul are obligatia de a achita factura la data emiterii acesteia, in numerar sau prin 

instrumente bancare, in 30 de zile de la receptie. Plata serviciilor se va face in Lei. 
 

V. TERMENUL DE EXECUTARE 

Art.8 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile ce fac obiectul prezentului contract in conformitate 
cu optiunea beneficiarului indicata in capitolul XII din contractul de servicii. In cazul in care 
beneficiarul doreste o alta frecventa a prestarii serviciilor, aceasta se va stabili la cererea lui expresa , 
consemnata in scris si constituita ca anexa la contractul de servicii, cu modificarea corespunzatoare a 

pretului perceput. 
 

VI. OBLIGATIILE PARTILOR 

Art.9 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile indicate la Art.2 cu  ritmicitatea si in conditiile 

stabilite de comun acord in Cap.XI 
Art.10 Beneficiarul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor contractante la termenele si prin 
modalitatile stabilite de comun acord. 



Art.11 Beneficiarul are obligatia  sa nu incheie contract similar cu orice alta persoana fizica sau juridica, 
cu privire la preluarea sub orice forma a deseurilor mentionate in acest contract , sub sanctiunea de 
daune interese, stabilite conventional de catre parti la suma de 1000 lei. 
 

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

Art.12 Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale, la termenele si in conditiile stabilite prin 
prezentul contract, datoreaza  celeilalte parti penalitati in cota de 1%, calculate la valoarea obligatiei 
neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere 
 

VIII. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 

Art.13 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 
a)prin acordul partilor; 
b)in conditiile stabilite la art 4; 
c)neacceptarea pretului modificat, in conditiile prevazute la art.6. 
d)intrarea unei parti in procedura insolventei; 
In cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre una din parti, 
cealalta parte va notifica rezilierea contractului cu obligarea partii in culpa la plata de daune interese 
stabilite conventional la suma de 1.000 lei, daunele vor fi achitate in plus fata de obligatiille deja 
scadente intre parti. 

 

IX. CLAUZE SPECIALE 

Art.14 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte, este 
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului 
contract. 
In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu 
confirmare de primire (AR) si se considera primita la destinatar la data mentionata de oficiul postal 
primitor de pe aceasta confirmare. 
Daca confirmarea se transmite prin  fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa ce a fost 
expediata. 
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
Art.15 Forta majora exonereaza de raspundere partea ce o invoca, cu conditia ca in maxim 5 zile de la 
aparitie, cazul de forta majora sa fie adus in atentia celeilalte parti. 

Art. 16 Litigiile aparute  din sau in legatura cu prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila. Daca 
acest lucru nu este posibil litigiul se va inainta instantei competente de sediul prestatorului. 
Art.17 Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea de daune la nivelul sumei 

prevazute la art.11 din contract. 
Art.18 Prezentul contract de prestari servicii a fost semnat astazi  27.05.2022 in 2  exemplare originale, 
cate unul pentru fiecare parte, dupa negocierea fiecarei clauze contractuale. 
Dupa semnarea prezentului contract, orice contract sau intelegere anterioara incheiata intre Prestator si 
Beneficiar privind obiectul 

prezentului contract isi inceteaza aplicabilitatea. 

 

X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art.19. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte 
se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, 

incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 



a acestor date (Regulament General Privind Protectia Datelor - GDPR), legislația de punere în aplicare și 
deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le emite în legătură cu acestea.  
Art. 20 Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau 
reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: nume 
prenume, functie, numar de telefon, adresa de mail. Acolo unde legea prevede astfel, fiecare Parte care 
divulgă informații în legătură cu angajații/reprezentanții săi trebuie să furnizeze o notă de informare 
persoanelor vizate, informându-le în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale acestora, efectuată de către cealaltă Parte în legătură cu prezentul contract. 
Art. 21 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în 
mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură 
cu acest contract. Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau 
să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un 
operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și 
niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației 
aplicabile. 
Art. 22 Partile se obliga reciproc sa gestioneze in conditii de siguranta si confidentialitate datele cu 
mentiunea ca aceste date nu vor fi transmise decat tertilor cu care colaboreaza in scopuri legale sau 
legate de derularea operatiunilor comerciale la care partile sunt parte. 

 

XI  .PRETUL  CONTRACTULUI 

FARA TVA in LEI:  

Abonament lunar: 240 lei si  include: colectarea deseurilor: 1 ridicare / luna a deseurilor cu risc 
biologic; transportul deseurilor cu risc biologic; intocmirea formularisticii specifice in relatia cu Agentia 
Pentru Protectia Mediului la fiecare ridicare a deseurilor; consumabile specifice: 1 cutie pentru deseuri 
intepator-taietoare volum 1 litru + 1 sac galben inscriptionat cu pictograma pericol biologic; eliminarea 
finala a 10 kg deseu cu risc biologic. 
Pretul pentru eliminarea deseurilor ( ce depasesc cele 10 kg incluse in abonament) este de:  4,50 lei /kg 

deseu eliminat.  
 

XII. RITMICITATEA PRESTARII SERVICIILOR  

 

 

  Beneficiar ,                Prestator , 

ORASUL SEINI                                         S.C. BIO-PAK SRL 

  Primar              Administrator  

  Tulbure Gabriela Florica                     Crisan Ovidiu 

 

 

 

          Secretar general, 

          Sasca Ovidiu 

 

 

 


