
 
                                                 ANEXA nr.4  la H.C.L. nr. _____/ 28 februarie 2018 
 

 
 

Contract - cadru de dare in administrare  
prin gestiune  directa  pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie  si deratizare  in municipiului 

Alexandria 
 

 

 

În temeiul Legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
completarile şi modificările ulterioare, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor cu completarile şi modificarile ulterioare, a Ordinului Preşedintelul Autorităţii 
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 82/2015, a 
Ordinului Presedintelui Autoritatii naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilitati Publice nr.111/ /2007, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Alexandria  nr……… /  28 februarie 2018  
privind darea in administrare prin gestiune directa pentru  activitatile  de dezinfecţie, dezinsectie 
si deratizare în municipiul Alexandria, 
 
 
CAPITOLUL I 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
 
1. BENEFICIAR, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139 , cont bancar 
nr……………………………………………………………deschis la Trezoreria municipiului 
Alexandria, cod fiscal____________________________ reprezentata prin reprezentant legal , în 
calitate de beneficiar, pe de o parte şi 
 
2.PRESATATOR,  cu sediul  în ………..…………………, reprezentata  prin  reprezentant legal, 
în calitate de prestator  pe de alta parte s-a încheiat prezentul contract. 
 
CAPITOLUL I 
Dispozitii generale 
 
Art.1 (1) - Municipiul Alexandria păstreaza prerogativele de dezvoltare a activitatilor de 
dezinsectie, dezinfectie si deratizare , astfel: 
a) respectarea conditiiior de calitate a activitatilor efectuate de  dezinsectie, dezinfectie si 
deratizare in municipiul Alexandria; 
b) respectarea parametrilor, a normelor şi a cantităţilor solicitate pentru fiecare activitate de  
dezinsectie, dezinfectie  si deratizare  în municipiul Alexandria . 



(2) Prestatorul se va adapta in permanenta la calitatea şi cantitatile solicitate de beneficicar, in 
condiţiile legislatiei in vigoare si va respecta in permanenţă standardele şi normativele in vigoare 
din domeniul activitatile de dezinfectie, dezinsectie şi deratizare  in municipiul Alexandria . 
 
CAPITOLUL II 
 
OBIECTUL CONTRACTULUI   DE  DARE  IN  ADMINISTRARE , INCREDINTARE   
PRIN  GESTIUNE DIRECTA 
 
Art.2 - Obiectul contractului il constituie prestarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si 
deratizare in municipiul Alexandria. 
Art.3. - Categoria de bunuri ce vor fi utilizate de prestator  in derularea contractului sunt bunurile  
proprii  si agenti DDD  ai prestatorului. 
Art.4. Obiectivele beneficiarului (Scopul contractului) privind contractul de gestiune directa 
privind activitatile de DDD: 
a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor. 
b) promovarea calitatii şi eficientei activitatilor de dezinsectie,  dezinfectie  si deratizare in 
municipiul Alexandria ; 
c) dezvoltarea durabila a activitatii DDD; 
d) proiectia mediului inconjurator şi a sanatatii populaţiei. 
 
 
CAPITOLUL III 
Durata contractului 
 

Art. 5(1) - Durata contractului de gestiune directa  a activitaţilor de dezinsectie,                                 
dezinfectie   si deratizare  in municipiul Alexandria   este  de ………………    . 
(2) Contractul de atribuire directa va fi prelungit, in conditiile legii, printr-un act aditional 
încheiat între prestator  si beneficiar. 
 
 
CAPITOLUL IV 
Drepturile părţilor 
Art.6. Prestatorul are urmatoarele drepturi; 
 Să exploateze, in mod direct, activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare ce fac obiectul 
contractului de gestiune directa. 
Art.7. –Beneficiarul are urmatoarele drepturi; 
 De a se consulta cu instituţiile de specialitate pentru gasirea  solutiilor  optime pentru 
desfasurarea activitatilor DDD  in cele mai bune conditii. 
 
CAPITOLUL V 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 8. Prestatorul are urmatoarele obligatii: 
1. Sa obtina de la autoritatile competente autorizatiile (inclusiv licente, atestari, permise, etc.) şi 
avizele necesare conform legilor in vigoare, pentru buna desfasurare a activitatii pe parcursul 
derularii contractului. 



2. Sa respecte prevederile Regulamentul de organizare şi functionare al activitatilor de 
dezinsectie, dezinfectie şi deratizare  in municipiul Alexandria. 
3. Sa efectueze activitatile de dezinsectie, dezinfectie  si deratizare , conform prevederilor 
Caietului de sarcini . 
4. Sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca şi normele de protectie a 
muncii in scopul evitarii accidentelor. 
5. Sa exploateze, sa intretina şi sa asigure reparatia utilajelor proprii cu salariatii prestatorului. 
6. Sa presteze  activitatile DDD  cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, 
continuitatii şi egalitatii de tratament intre utilizatorii de interes public. 
7. Sa respecte orice prevederi care deriva din legile şi reglementarile in vigoare, precum şi din 
hotararile Consiliului Local al Municipiului Alexandria . 
8. Sa utilizeze tipuri de substante pentru tratamentele de dezinfectie, dezinsectie si deratizare  
cuprinsa in Registrul National al Produselor Biocide pentru igiena publica. 
9. Sa plaseze substantele raticide in locuri sau prin modalitati care nu permit ingerarea acestora 
de catre animale sau oameni, sau sa fie deteriorate de intemperii. 
10.Cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevazute in Caietul de sarcini şi Regulamentul de 
organizare şi functionare al activitatilor de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare in  municipiului 
Alexandria . 
11. Prestatorul  se obliga ca pe perioada derularii contractului de  dare in admnistrare prin 
gestiune directa,  sa respecte toate obligatiile legale in vigoare privind protectia mediului, care 
decurg direct din prestarea activitatilor de dezinfectie,  dezinsectie şi deratizare, fitosanitare. 
 
CAPITOLUL VI 
 
Obligaţiile beneficiarului: 
Art.9. - Beneficiarul are urmatoarele obligatii: 
 Sa ia act de sesizarile prestatorului asupra oricaror anomalii sau disfunctii care împiedică 
prestaţia şi să asigure acestuia condiţii de desfăşurare. 
 
Incetarea contractului 
Art.10. Prezentul contract de  dare in admnistrare prin  gestiune directa inceteaza in urmatoarele 
situaţii: 
a) în cazul in care prestatorului  i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita 
dupa expirarea termenului; 
b) la expirarea duratei stabilite prin contractul  de dare in administrare prin  gestiune directa, 
daca partite nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii; 
c) prin acordul de voinţă al părtilor, exprimat in scris; 
 
CAPITOLUL  VII 
 
Forta majoră 
Art.11. Forta majora consta intr-o imprejurare de fapt imprevizibila şi de neinlaturat care 
impiedica in mod efectiv şi fara nici o culpa din partea vreunei parti executarea obligatiilor 
contractuale. 
Sunt considerate asemenea împrejurari; razboaie, revoluţii cutremure, restrictii aparute ca urmare 
a unei carantine, embargou.  



 
CAPITOLUL VIII 
Dispozitii finale 
 
Art.12. Limba care guverneaza contractul, este limba romana. 
Art.13. Modificarea prezentului contract de dare in administrare prin   gestiune  directa se face 
numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 
Art.14. Timpul nefavorabil ce nu permite tehnic executarea lucrarilor se ia in considerare pentru  
decalarea corespunzateare a executarii acestora. 
Art.15. Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris, la adresele stabilite in prezentul contract.  Orice document scris trebuie 
inregistrat atat in momentul transmiterii cat şi in momentul primirii. 
Art.16.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Prezentul contract de dare in administrare  prin gestiune directa a fost încheiat 
azi…………………………….  în 2 exemplare şi intra în vigoare la data semnarii şi înregistrarii 
lui . 
 
 
 
 
    BENEFICIAR                                                                                                PRESTATOR 
 
 
 
 
 
 

 
PRESEDINTE  DE SEDINTA 

 
 

CONSILIER 

 SORIN  GABRIEL  ILIE 


