
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea modelului contracteIor de furnizare/prestare a

serviciilor de salubrizare incheiate cu utilizatori casnici si
institu{ii/agen{i economici

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.64.151/16 noiembrie 2015 a d-nei consilier Stanica

Viorica - Georgeta, prin care propune aprobarea modelului contracteIor de
furnizare/prestare a serviciilor de salubrizare incheiate cu utilizatori casnici si
institu{ii/agenti economici;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, contencios;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu
publicul, servicil si comert, s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.8, alin.(3), lit."i" din Legea nr.51/2006 a serviciilor

comunitare de utilitati publice, republicata;
Tinand cont de prevederile Anexei la Ordinul nr.ll2/2007 privind aprobarea

Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localita{ilor;
Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4

si art.ll5, a1in.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locaIa, republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata,

Consiliui local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modelul contracteIor de furnizare/prestare a serviciilor de
salubrizare incheiate cu utilizatori casnici si institu{ii/agen$i economici, conform
ANEXELOR nr.l si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectuluijude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Administratorului public;
- Direc|iei economice;
- Direc^iei investi^ii;
- Serviciului juridic, contencios;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina;

Pre$edinte de s^dinti/i_^X* Contrasemneaza,
Consilier, f J i^^ML^| Secretar,

dL Pitigoi Ioan - A d r r a f l i j S * r ^ ^' Moldoveanu Paul
c o .r-- - ^tCampma, 26

Nr. 130 """" CodFP-06-01,ver.l



ANEXA nr.l
la H.C.L. nr.l30/26 noiembrie 2015

Pre$edinte de $edin{a,

dl. Pit

CONTRACT DE PRESTARE
PUBLIC DE SALUBRIZA

UTILIZATORII CAS
Nr. /

PREAMBUL
Prezentul contract se incheie in baza Contractului de delegare a gestiunii

serviciului public de salubrizare (concesionare) al localita{ii .................................. avand
nr .......... / ................... $i a prevederilor legisla{iei specifice in vigoare referitoare la
gestionarea de$eurilor.

CAPITQLUL I - PARTILE CONTRACTANTE
Art.l. FLORICON SALUB S.R.L., cu sediul in localitatea Campina, str. Oborului

nr.6,jude{ul Prahova, inmatriculata la Registrul Comer^ului cu nr. J29/91/1993, cod flscal
RO, cod unic de inregistrare 2992339, cod IBAN RO91 RNCB 0208 0099 6646 0001
deschis la B.C.R. Campina, titulara a Licen{ei clasa 1 pentru salubrizarea localita{ilor,
emisa de A.N.R.S.C., reprezentata legal prin d-nul Aurel Florin Constantinescu, in
calitate de Administrator, denumita in continuare OPERATOR
Si
D-l^)-na .................................................................................................... cu domiciliul in
............................................................. str ................... ............................................ , nr.
......... , bl. ..., sc..., ap ..... , jud. Prahova, identificat(a) cu C.I., seria ........ , nr.
.................. , eliberata de Poli{ia ........................... la data de ...... . ................ , CNP
.............................................. telefon ................................ , e-mail
....................................................... /ASOCIATIA DE PROPRIETARI .................. , cu
sediul in ............................................. , str ............................................ , nr ....... , bl ......... ,
sc ..... , ap ...... , jud. Prahova, inregistrata la ................................... , cu nr ................. , cod
IBAN nr. ............................................................................... , deschis la
......................................... , reprezentata de d-l/d-na ........................................................ ,
identificat(a) cu C.I. seria .......... , nr .................... , eliberata de Poli{ia
........................................... , la data de ........................... , avand funcJia de
.................................... sj de catre d-l/d-na ...................................... , identificat(a) cu C.I.
seria ........ ,nr ..................... , eliberata de Polnia ...................................... , la data de
........................... , avand func{ia de ......................................... , in calitate de
UTILIZATOR.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul prezentului contract il constituie prestarea activitatilor de

colectare, transport $i depozitare controlata a de$eurilor menajere generate de utilizator,
astfel cum sunt acestea defmite prin lege, denumite in continuare Serviciu.

Art.3. Utilizatorul declara pe propria raspundere caladata incheierii prezentului
contract vor beneflcia de Serviciu un numar de ................... persoane, rezidente la adresa
precizata la art. 1 .



CAPITOLUL III - DURATA CONTRACTULUI
Art.4. Contractul se ihcheie pentru toata perioada de valabilitate

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

Art.5. Prezentul contract intra rn vigoare de la data semnarii h

CAPITOLUL IV - TAMFE, FACTURARE SI
MODALITATI DE PLATA

Art.6. Pentru Serviciul mentionat la art.2, utilizatorul va plati tariful de
lei de persoana pe luna (cu TVA inclus), valabil la data incheierii prezentului

contract, acesta fiind aprobat si ajustat/modificat, dupa caz, prin Hotatire a Consiliului
Local.

Art.7. Ajustarile/modificarile de tarif vor fi aduse la cunostin{a utiIizatorului cu
minimum 30 de zileinainte ca acestea sa-si produca efectele.

Art.8. Facturarea Serviciului se va face pentru numarul de persoane prevazut la
art.3, dupaincheierea lunii de prestatie. Eventualele modificari ale numarului de persoane
ce beneficiaza de Serviciu vor fi aduse la cunostin{a Operatorului in scris, de catre
utilizator si vor fi luate in calculul facturarii incepand cu luna imediat urmatoare inregistrarii
notificarii.

Art.9. Plata Serviciului prestat se va face de catre utilizator direct la casierul
hcasator sau la casieria operatorului din , str ,
nr ,intermen de 30 zile de la data emiterii facturii.

Art.lO. (l)ln cazuri deosebite, plata poate fi efectuata si prin alte instrumente (fila
C.E.C. sau ordin de plata);intoate situatiile plata se considera efectuata, dupa caz, la:

a) datainscrisa pe chitan{a emisa de casier;
b) data certificata de operator pentru filele CEC;
c) data certificarii pla{ii de catre unitatea bancara a utiIizatorului pentru ordinele

de plata.
(2)incazulincare pe documentul de plata nu se men{ioneaza obiectul platii

se considera achitate facturileihordine cronologica.

CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE
OPERATORULUI

Art.ll. - Operatorul are urmatoarele drepturi:
a) sa factureze si saincaseze lunar contravaloarea Serviciului prestat;
b) sa aplice la facturare tarifeleinvigoare aprobate de Consiliul Local;
c) sa aplice penalitati de ihfrziere in cazul neachitarii facturilor la termen, in

conduiile prezentului contract;
d) exclusivitatea prestarii serviciului ^>ersoane fizice/ juridice) in aria teritorial -

administrativa pentru care a concesionat serviciul;
e) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii, despagubiri sau compensatii pentru

daunele provocate de utilizator dotarii sale tehnice si/sau pentru obstrucfionarea ui ceea
ce priveste realizarea serviciului, prin nerespectarea prevederilor prezentului contract;

f) sa solicite administratiei publice locale emiterea unei rezolutii/punct de vedere
privind cererea utiIizatorului deihcetare a contactului pe care o considera nemtemeiata.

g) sa solicite recuperarea debitelorih instanJa.
Art.l2. - Operatorul are urmatoarele obliga{ii:
a) sa respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;
b) sa presteze activitatea de colectare a deseurilor menajere prin preluarea acestora

din recipientele de precolectare amplasate de utilizator ih fa{a portii/imobilului, in ziua



de colectare sau din cele amplasate in punctele de precolectare de pe dornerriul
dupa caz.

c) sa puna la dispozi{ia utilizatorului, la cererea acestuia, prin ^arfe'ar
standardizate de precolectare a deseurilor menajere compatibile cu sist|
operare; numarul si capacitatea recipientelor de precolectare din dotarez
fi corelate cu numarul de persoane deservite, in condi{iile prezentului

d) sa colecteze de$eurile folosind autovehicule special echipate pentr
deseurilor menajere;

e) sa factureze Serviciul prestat la tariful stabilit;
f) sa ridice deseurile menajere, in zilele si intervalele orare stabilite dupa cum

urmeaza :
Perioada Zilele din saptamana in care Interval orar

se face colectare
1 aprilie-30
septembrie

1 octombrie - 31
martie

Operatorul este absolvit de neefectuarea presta{iei in cazul in care utilizatorul nu
a sesizat acest fapt, in scris, in termen de 48 de ore de la data (ziua) stabilita pentru
presta{ie;

Operatorul este absolvit de neefectuarea presta{iei $i in cazurile in care
autospecialele de salubritate nu pot ajunge la adresa utilizatorului, din cauza execu{iei
unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a
infrastructurii tehnico-edilitare sau ca efect a condi{iilor meteorologice nefavorabile;
aceste situatii vor fi aduse la cunoastin{a administra{iei publice locale in scris;

g) sa anun{e si sa stabileasca de comun acord cu utilizatorul un alt interval orar de
presta{ie daca, din motive obiective, operatorul nu poate ajunge la timp la adresa
utilizatorului pentru efectuarea serviciului ; in acest caz termenul prestatiei nu va fi
intarziat peste 24 de ore;

h) sa incarce deseurile menajere in vehiculele transportatoare direct din
recipientele de precolectare;

i) sa sa lase in stare de cura{enie dupa incarcare, spaJiul destinat amplasarii
recipientelor; incarcarea se va face astfel incat sa nu existe posibilitatea imprastierii
deseurilor pe calea publica in timpul transportului;

j) sa manevreze recipientele cu grija, pentru a evita deteriorarea lor precum $i
producerea prafului sau raspandirea de$eurilor in afara autovehiculelor de transport;

k) sa a^eze recipientele dupa golire in pozi{ie normala pe locurile destinate (in fa^a
por{ii si/sau in punctele de colecatre de pe domeniul public, dupa caz), astfel incat sa se
evite producerea de neajunsuri/dificultati utilizatorului;

1) sa execute colectarea asfel incat, in cazul impra$tierii accidentale a de^eurilor in
timpul opera{iei de golire a recipientelor, personalul operativ sa incarce toate de$eurile in
autovehicul pentru ca locul sa ramana curat;

m) sa aduca la cuno$tin^a utilizatorului modificarile de tarif, cu cel pu{in 30 de
zile inainte de data de la care acestea produc efecte, prin cel pu|in una din modalitatile
urmatoare: notificare ata$ata facturii, afisare la casierie; modificarile de tarif aprobate de
Consiliul Local vor fi aduse la cuno$tin{a publica conform uzan{elor in vigoare;

n) sa refuze efectuarea presta{iei daca se constata ca de$eurile precolectate
con^in/sunt amestecate cu de$euri periculoase , toxice sau explozive precum si cu de$euri
ce fac obiectul unor tratamente speciale , autorizate de direc{iile sanitar veterinare sau
de autoritatile de mediu ( cadavre de animale , dejectii animaliere sau de la pasari, etc.),
solicitand utilizatorului sa reglementeze situa{iile create; la repetarea cazului operatorul
va amm{a autorita^ile publice locale $i/sau institu|iile abilitate;



o) sa refuze efectuarea presta^iei pentru cazurile in care de$eurilje>n^iai^^unt
f"' , i ^ ' - / '/ ^ .̂

amestecate cu de$euri de construc|ii, utilizatorul fiind in$tiin|at despr^situaJie
suma suplimentara ce va trebui platita pentru preluare acestora; /

p) sa inregistreze toate reclamatiile $i sesizarile utilizatoruluIsi
care se impun in vederea rezolvarii acestora la termenul prevazut de leger^,

^vfr^t*

CAPITOLUL VI - DREPTURILE SI O
UTILIZATORULUI

Art.l3. - Utilizatorul are urmatoarele drepturi:
a) accesibilitate egala $i nediscriminatorie la serviciu, in conditiile contractului;
b) sa i se presteze activitatea de colectare a de$eurilor municipale generate, in

conformitate cu prevederile prezentului contract;
c) sa utilizeze dotarile amenajate pe donreniul public prin grija autorita|ii

administratiei publice locale pentru precolectarea/colectarea selectiva a de$eurilor
municipale;

d) sa conteste in scris factura , in termen de 5 zile de la primirea acesteia, atunci
cand constata incalcarea prevederilor contractuale; peste acest termen orice obiec$ie este
considerata nula;

e) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate in scris
operatorului cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

f) sa sesizeze orice deficiente constatate in sfera activitatii de colectare a de$eurilor
municipale $i sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activita{ii $i
cre$terea calitatii serviciului;

g) sa solicite $i sa primeasca informatii privind activitatea de colectare a de$eurilor
municipale $i/sau despre deciziile luate in legatura cu acest serviciu de catre autoritatea
administratiei publice locale.

Art.l4. - Utilizatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa se asigure ca incheierea contractului pentru prestarea Serviciului se face cu

operatorul licentiat si autorizat sa presteze aceste activitati, in baza contactului stipulat in
preambulul prezentului contract;

b) sa achite contravaloarea facturii pentru serviciul prestat, in conformitate cu
prevederile prezentului contract;

c) sa execute operatiunea de precolectare in recipiente adecvate sistemului de
colectare convenit de operator cu autoritatea administratiei publice locale; fractiunea
umeda a de$eurilor va fi depusa obligatoriu in saci de plastic $i apoi in recipientul de
precolectare destinat special acestui scop;

d) sa convina cu operatorul, la momentul incheierii contractului, modul de dotare
cu recipiente pentru precolectarea de^eurilor;

e) sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face precolectarea $i sa
pastreze in buna stare recipientele in care se depoziteaza gunoiul menajer in vederea
colectarii;

f) sa execute operatiunea de precolectare in conditii de maxima siguranta din punct
de vedere al sanatatii oamenilor $i al protectiei mediului, astfel incat sa nu produca
poluare fonica, miros neplacut $i raspandirea de de$euri;

g) sa nu introduca in recipientele de precolectare a gunoiului menajer de$euri de
constructii, din demolari/amenajari, din toaletarea pomilor sau curatarea $i intretinerea
spatiilor verzi, de$euri periculoase, toxice sau explozive precum $i de$euri ce fac obiectul
unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitar veterinare sau de autoritatile
de mediu ( cadavre de animale , dejectii animaliere sau de la pasari, etc ); intreaga
raspundere privind situatiile deosebite create sau efectele amestecarii gunoiului menajer
cu astfel de de$euri revine in totalitate utilizatorului , operatorul avand dreptul de a
refuza efectuarea serviciului pentru aceste cazuri;



h) sa execute preselectarea de$eurilor ( hartie, pet-uri, metale^t<r,
menajere ) sj sa depoziteze fiecare tip de de$eu in recipientele speciaJ
unde au fost create posibilita{i de colectare separata;

i) sa nu depoziteze $i sa nu abandoneze de$eurile reciclabile^
contravin normelor de protec{ie a mediului sj a sanata{ii popula{iei;

j) sa asigure cura{enia locurilor de colectare a de$eurilor, a incTI
precum $i a zonelor cuprinse intre imobil, respectiv limita proprieta{ii $i calea

k) sa foloseasca cu aten{ie $i fara a deteriora, recipientele de precolectare
amplasate in punctele amenajate pe domeniul public sau a celor proprii (dupa caz);
inlocuirea recipientelor de precolectare, deteriorate, amplasate in punctele de precolectare
de pe domeniul public la care utilizatorul este arondat, se va face imediat $i contracost de
catre operator pentru asigurarea continuitatii Serviciului;

1) sa asigure accesul utilajelor catre punctele de colectare si men{inerea libera, in
stare de practicabilitate a acestuia, in zilele de ridicare, inclusiv inlaturand ghea{a, zapada
$i poleiul (dupa caz);

m) sa accepte intreruperea temporara a prestarii serviciului pentru/ca urmare a
execu{iei unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere $i modernizare a
infrastructurii tehnico-edilitare sau a conditiilor meteorologice nefavorabite; cantita{ile de
de$euri menajere precolectate de utilizator in aceste perioade vor fi preluate de operator,
fara a percepe plata suplimentara;

n) sa notifice OperatoruIui orice modificare a numarului de persoane men|ionat
la art.3., beneficiare ale Serviciului.

CAPITOLUL VII - RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.l5. (1) Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale

prevazute in prezentul contract par|ile raspund conform prevederilor Codului civil, ale
Codului comercial ^i ale celorlalte acte normative in vigoare;

(2) Utilizatorul este obligat sa achite contravaloarea facturilor pentru
Serviciul prestat, in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii;

(3) Neachitarea facturii in termenul precizat, atrage majorari de intarziere
egale cu cele utilizate pentru neplata obliga{iilor fa{a de bugetul de stat fara ca acestea sa
depa$easca cuantumul debitului,

(4) Daca sumele datorate, inclusiv majorarile, nu au fost achitate in termen
de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), operatorul
poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile, efectele cauzate astfel
fiind in sarcina utilizatorului;

(5) Reluarea prestarii serviciului se va face in maximum 3 zile lucratoare
de la efectuarea pla{ii $i daca este cazul, dupa achitarea transportului de^eurilor
precolectate in perioada de suspendare;

(6) Refuzul total sau par^ial al utilizatorului de a plati o factura emisa de
operator va fi comunicat acestuia in scris, in termen de 5 zile de la primirea facturii;
dupa acest termen, factura se considera ca avand "bun de plata", orice obiec{ie fiind nula;

(7) In cazul nerespectarii prevederilor de la art.l2, lit.f) a prezentului
contract, utilizatorul este indreptatit sa primeasca despagubiri in cuantum de 3% din
valoarea facturii curente.

CAPITOLUL VIII - FORTA MAJORA
Art.l6. (1) Niciuna din par|ile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen

$i/sau de executarea in mod necorespunzator, total sau par^ial, a oricarei obligatii care ii
revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obliga{iei respective a fost cauzata de for|a majora.



(2) Partea care invoca for^a majora este obligata sa notifice, intermencU^
zile, celeilalte par{i producerea evenimentului sj sa ia toate masurile in yederea. limitaftp
consecin{elor lui.

(3) Daca in termen de 60 zile de la producere evenimef
inceteaza, par|ile au dreptul sa notifice incetarea de plin drept a prezentu
ca vreuna din par{i sa pretinda daune-interese.

CAPITOLUL IX - INCETAREA CONTRACTULUI
Art.l7. (1) Contractul poate inceta in oricare din urmatoarele cazuri:
a) prin acordul scris al ambelor par|i;
b) prin denun{area unilaterala de catre utilizator, cu un preaviz de 30 de zile

lucratoare, $i dupa achitarea debitelor catre operator, invocand motive temeinice $i
depunand acte in acest sens;

c) prin denun{are unilaterala de catre operator, in cazul neachitarii contravalorii
Serviciului, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de plata a facturii, cu
anun|area administratiei publice locale, care va aplica incepand cu data incetarii
contractului taxa de salubrizare instituita conform prevederilor Legii serviciului de
salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) prin reziliere, in cazurile nerespectarii obiga{iilor principale stipulate la cap.VI
al prezentului contract;

e) la data incetarii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare/concesiune men{ionat in Preambulul prezentului contract.

(2) Masura rezilierii contractului se poate lua numai in urma unui preaviz
adresat utiIizatorului $i se poate pune in aplicare dupa 15 zile lucratoare de la data
primirii acestuia de catre utilizator.

CAPITOLUL X - NOTIFICARI
Art.l8. Notificarile UtiIizatorului referitoare la prevederile prezentului contract

vor fi transmise forma scrisa operatorului prin po$ta, fax, e-mail sau curier.
Art.l9. Notificarile Operatorului referitoare la prevederile prezentului contract vor

fi transmise utiIizatorului, in forma scrisa, prin casierul - incasator ( ata$ata la factura )
sau dupa caz prin po$ta.

CAPITOLUL XI - LITIGII
Art.20. Par|ile convin ca toate nein{elegerile privind validitatea prezentului

contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, sa fie rezolvate
pe cale amiabila de reprezentan{ii lor.

Art.21. ln cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
par|ile se vor adresa instan{elorjudecatore$ti competente.

CAPITOLUL XII - ACTE NORMATIVE DE REFERINTA
Art.22. (1) Prezentul contract are la baza urmatoarele acte normative de referin{a,

valabile la data semnarii contractului:
a) Legea serviciilor comunitare de utilita{i publice nr. 51/2006 cu modificarile si

completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr.527/2013 privind aprobarea Regulamentului de

organizare sJ func{ionare a Autorita{ii Na{ionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilita{i Publice - A.N.R.S.C.;

c) Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.l01/2006 cu modificarile $i
completarile ulterioare;

d) Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;



e) Hotararea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea
modificarile si completarile ulterioare;

f) Hotararea Guvernului nr.621/2005 privind gestionarea ambal^
de ambalaje cu modificarile si completarile ulterioare;

g) Hotararea Guvernului nr.856/2002 privind eviden{a gestiJ
pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv de$eurile'
modificarile $i completarile ulterioare;

h) alte acte normative in vigoare ce reglementeaza serviciul public de salubrizare;
i) Ordinul nr.llO/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului cadru al

serviciului de salubrizare a localitatilor;
j) Hotararile Consiliului Local referitoare la serviciul de salubrizare al localita{ii,

aflate in vigoare la data incheierii prezentului contract.
(2) Cadrul normativ precizat la alin (1) se completeaza de drept cu toate

reglementarile legislative, inclusiv cele ale administra{iei publice locale referitoare la
serviciul de salubrizare, ce vor fi adoptate ulterior intrarii in vigoare a prezentului
contract.

CAPITOLUL XIII - ALTE CLAUZE
Art.23. Prezentul contract de prestari servicii este considerat contract tip

abonament , utilizatorului fiindu-i preluata intreaga cantitate de deseuri menajere
precolectata intre doua ridicari succesive, in conditiile respectarii clauzelor stipulate la
art.l2, lit.n) si o), art.l4, lit.a) ^- c) $i f) ^- i) din prezentul contract.

Art.24. Orice modificare intervenita in statutul titularului de contract cu inciden{a
asupra Serviciului (schimbare de domiciliu, transfer de proprietate, modificare numar de
persoane abonate etc.) va fi notificata Operatorului in termen de 15 zile de la data
producerii acesteia, prezentand acte doveditoare/in sus{inere.

Art.25. UtiIizatorul declara ca:
a)- este con$tient ca orice activitate desfa$urata in gospodaria/locuinta proprie este

generatoare de de$euri ^i este de acord ca acestea trebuiesc gestionate in conformitate cu
legisla{ia in vigoare sJ cu respectarea prevederilor Regulamentului Serviciului aprobat
prin Hotararea Consiliului Local.

b)- sunt de acord ca operatorul sa-mi prelucreze datele cu caracter personal
incidente prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001 actualizat.

Art.26. Termenii specifici foloshi in acest contract sunt cei explicita{i in legisla{ia
in materie aplicabila $i/sau standardele aferente.

Art.27. (1) La cererea utilizatorului, operatorul va prelua $i evacua, contra cost
$i alte de$euri decat cele prevazute la art.2 din prezentul contract (ex.de$euri de
construc{ii, de la demolari/amenajari, de^euri voluminoase, vegetale, etc.) cu excep{ia
de^eurilor toxice, periculoase sau a celor cu regim special, astfel cum sunt defmite
acestea de reglementarile legale in vigoare.

(2)

Art.28. (1) Modificarea prezentului contract abonament se poate face numai cu
acordul ambelor par|i, prin acte adi{ionale.

(2) In toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract
abonament par|ile se supun prevederilor legislaJiei specifice in vigoare, ale Codului civil
$i Codului comercial.

(3) Prezentul contract abonament a fost incheiat in 2 exemplare, cu aceea$i
valoarejuridica, cate unul pentru fiecare parte.

Operator, Utilizator,



ANEXA nr.2
la H.C.L. nr.l30/26 noiembrie 2015

Pre$edinte desgc
ConsjB0? .

"f* *"" --'

dl. Pitigoi

CONTRACT DE PRESTARE A
PUBLICDE SALUBRIZARE P

INSTITUTII/AGENJI ECONOMI
Nr. /

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE
Art.l.- S.C. FLORICON SALUB S.R.L., cu sediul in localitatea Campina, str.

Oborului nr.6,jude{ul Prahova, inmatriculata la Registrul Comer|ului cu nr. J29/91/1993,
cod fiscaI RO, cod unic de inregistrare 2992339, cod IBAN RO91 RNCB 0208 0099
6646 0001 deschis la B.C.R. Campina, titulara a Licen{ei clasa II pentru salubrizarea
localita{ilor, emisa de A.N.R.S.C., reprezentata prin Director general, ing. Aurel Florin
Constantinescu, in calitate de OPERATOR
Si
S.C.ANST cu sediul in

, str ,nr , bl , sc..., ap....,
jud , inmatriculata laOficiulNa^ionalalRegistruluiComer^ului
sub nr , C.U.I cod IBAN nr.

, deschis la ,
reprezentata de d-l./d-na avand func{ia de

$i d-l./d-na avand func{ia de
, incalitatedeUTILIZATOR.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. - Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea prestarii serviciului

public de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul $i depozitarea
de^eurilor menajere $i/sau asimilate acestora ( astfel cum sunt acestea definite de
legislaJia specifica in vigoare ) cu excep{ia de$eurilor periculoase ^i a celor cu regim
special, produse de utilizator la sediul si/sau punctele sale de lucru , dupa cum urmeaza

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Adresa Cantitate
medie

lunara/mc

Art.3. La cererea utilizatorului, operatorul va putea presta , contra cost , $i
activita{i speciale de salubrizare cum ar fi : preluarea de$eurilor provenite din activita{i
de construc{ie, demolari, amenjari , de$euri voluminoase ( mobila, vegetale, lemnoase )
etc.

CAPITQLUL III - DURATA CONTRACTULUI
Art.4. Contractul se incheie pentru toata perioada de valabilitate a contractului de

concesionare a serviciului public de salubrizare al localitatii



Art.5. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii lui de
pSrti.

CAPITOLUL IV -TARIFE, FACTURARE SI M
DE PLATA

Art.6. (1) Pentru prestatiile ce fac obiectul contractului, utilizator
urmatoarele tarife:

t

Nr Denumire serviciu ; U.M. Cantitate Tarif
(lei/U.M.)

crt

1.

mc.

4.

5.

Preluare $i evacuare mc.
de$euri menajere
$i/sau asimilate
acestora
Preluare $i evacuare
de$euri solide grele
( pamant,
moloz,de$euri de
construc{ii, vegetale,
lemnoase etc.) |
Preluare sj evacuare
rumegu$^ !
Inchirierecontainere | buc./
pentru de$euri luna
menajere $i/sau
asimilate acestora

Obs.

Tariful include $i taxa
de depozitare in Rampa

Tariful include $i taxa
de depozitare controlata

mc.

Inchiriere recipiente
(4mc; l,lmc;2401)
pentru precolectare
selectiva (hartie,PET)

buc./
luna

Tariful include $i taxa
de depozitare controlata
4mc ;
1,1 mc.

4 mc ;
1,1 mc ;
240 litri.

(2) Tarifele precizate la alin.(l) nu includ T.V.A.
(3) Orice solicitare de presta{ie facuta de pe o zi pe alta in afara datelor de contract

se taxeaza ca urgenfa (tarifmajorat cu 50% fa{a de tariful de contract).
Art.7. Modificarea tarifelor practicate se va putea face atunci cand un parametru al

costurilor ( pret carburant, piese de schimb, taxa de rampa, infla{ie ) se modifica cu mai
mult de 5% ; modificarea tarifelor fiind adusa la cuno$tin{a utilizatorului cu minimum
15 zile inaintea inceperii perioadei de facturare.

Art.8. Facturarea se va face lunar , pana la cel tarziu data de a lunii
urmatoare celei de presta{ie, pe baza cantita{ilor $i tarifelor convenite prin prezentul
contract.

Art.9. Plata serviciilor prestate se va face de catre utilizator direct la casieria
operatorului din ,str ,nr , in
termen de 15 zile de la data primirii facturii.

Art.lO. (1) Plata poate fi efectuata $i prin alte instrumente (ordin de plata sau fila
C.E.C.); in contul operatorului precizat anterior la art.l.; in toate situa^iile plata se
considera efectuata, dupa caz, la una dintre urmatoarele date:

a) data inscrisa pe chitan{a emisa de casier/casieria operatorului;
b) data certificata de operator pentru filele C.E.C.;
c) data certificarii pla{ii de catre unitatea bancara a utilizatorului pentru
ordinele de plata



(2) In cazul in care pe documentul de plata nu se men{ioneaza
considera achitate facturile in ordine cronologica.

CAPITOLUL V - DREPTURILE $I
OPERATORULUI

Art.ll. - Operatorul are urmatoarele drepturi:
a) sa factureze $i sa incaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate;
b) sa aplice la facturare tarifele in vigoare;
c) sa propuna modificarea tarifului aprobat in situa{iile de schimbare semnificativa

a echilibrului valoric al contractului;
d) sa aplice penalitati de intarziere egale cu cuantumul dobanzii datorate pentru

neachitarea la termen a obligatiilor bugetare, in cazul neachitarii facturilor la termen;
e) operatorul are drept de exclusivitate privind prestarea serviciului (persoane

fizice/juridice) in aria teritorial - administrativa pentru care a concesionat serviciul;
f) sa solicite $i sa primeasca, in condi{iile legii, despagubiri sau compensatii pentru

daunele provocate de utilizator dotarii tehnice a operatorului $i/sau pentru obstruc{ionarea
in ceea ce prive$te realizarea serviciului, prin nerespectarea prevederilor prezentului
contract;

g) sa solicite recuperarea debitelor in instan{a.
Art.l2. Operatorul are urmatoarele obligaJii:
a) sa respecte graficul de colectare stabilit de comun acord cu utilizatoruI dupa

cum urmeaza: ;
Operatorul este absolvit de neefectuarea presta{iei in cazul in care autospecialele

de salubritate nu pot ajunge la adresa utiIizatorului din cauza execu{iei unor lucrari
prevazute in programele de reabilitare, extindere $i modernizare a infrastructurii tehnico-
edilitare sau ca efect a condi{iilor meteorologice nefavorabile;

b) sa respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;
c) sa doteze utilizatoruI, prin vanzare sau inchiriere, cu mijloace de realizare a

precolectarii/colectarii de$eurilor adecvate mijloacelor de transport pe care le are in
dotare , suficiente pentru a asigura capacitatea de inmagazinare necesara pentru intervalul
dintre doua ridicari consecutive

d) sa colecteze de^eurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul
acestora;

e) sa factureze serviciile prestate, in conformitate cu tarifele convenite $i a
cantitatilor confirmate de utilizator sau stabilite cu acesta in cazul contractului de tip
abonament;

f) sa incarce intreaga cantitate de de$euri din recipientele de precolectare $i sa lase
in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii,dupa incarcare. !ncarcarea se va face
astfel incat sa nu existe posibilitatea impra$tierii lor pe calea publica in timpul
transportului;

g) sa incarce de$eurile menajere in vehiculele transportatoare direct din recipiente;
h) sa manevreze recipientele cu grija pentru a evita deteriorarea lor, precum $i

producerea prafului sau raspandirea de$eurilor in afara autovehiculelor de transport;
i) sa a$eze dupa golire recipientele in pozuie normala, pe locul destinat . Toate

operatiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite producerea zgomotului $i a altor
inconveniente pentru utilizator;

j) sa aduca la cuno$tin{a utiIizatorului modificarile de tarif $i alte informatii
necesare prin notificari ata$ate facturii ^i/sau mass media ( dupa caz );

k) sa refuze efectuarea presta{iei daca se constata ca de$eurile menajere
precolectate contin/sunt amestecate cu de$euri de constructii, periculoase sau care au
regim special, anuntand imediat utilizatoruI pentru reglementarea situatiei; la repetarea
cazului operatorul va anunta autoritatile publice locale ^i/sau institutiile abilitate;



Pentru cazurile in care de$eurile menajere sunt amestecate
construc^ii, in baza solicitarii utilizatorului, acestea se vor colecta
va fi in$tim{at in scris asupra sumei suplimentare ce va trebui platita
respectivei opera{ii;

1) sa inregistreze toate reclama{iile $i sesizarile utilizatorului sJ
se impun in vederea rezolvarii acestora la termenul prevazut de lege.

CAPITOLUL VI - DREPTURILE SI OBLIGATIILE
UTILIZATORULUI

Art.l3. - Utilizatorul serviciului public de salubrizare are urmatoarele drepturi:
a) sa i se presteze activitatea de colectare a de$eurilor generate, in conformitate cu

prevederile prezentului contract;
b) sa conteste in scris factura , in termen de 5 zile de la primirea acesteia, atunci

cand constata incalcarea prevederilor contractuale; peste acest termen orice obiec{ie este
considerata nula;

c) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate in scris
operatorului cu privire la neindeplinirea unor condi{ii contractuale;

d) sa fie dotat de operator , prin vanzare sau inchiriere cu recipiente de
precolectare/ colectare adecvate mijloacelor de incarcare $i transport ale acestuia;

e) sa sesizeze orice deficien{e constatate in sfera activitaJii de colectare a
de$eurilor municipale $i sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea
activita{ii $i cre$terea calita{ii serviciului;

f) sa solicite $i sa primeasca informatii privind activitatea de colectare a de$eurilor
municipale, despre deciziile luate in legatura cu acest serviciu de catre autoritatea
administra{iei publice locale.

Art.l4. - Utilizatorul are urmatoarele obliga|ii:
a) sa incheie contract pentru prestarea serviciului public de salubrizare numai cu

operatorul licen{iat $i autorizat sa presteze astfel de activita|i in unitatea teritoriala in
care se afla;

b) sa achite contravaloarea facturii pentru serviciul public de salubrizare prestat
de operator, in termenul prevazut de reglementarile in vigoare;

c) sa convina cu operatorul, la momentul incheierii contractului, modul de dotare
cu recipiente pentru de$eurile precolectate;

d) sa execute opera{iunea de precolectare in recipiente adecvate procurate contra
cost sau prin inchiriere de la operator . Frac{iunea umeda a de$eurilor va fi depusa
obligatoriu in saci de plastic si apoi in recipientul de precolectare destinat special in acest
scop;

e) sa mem1na in stare de cura{enie spaJiile in care se face precolectarea, precum $i
recipientele in care se depoziteaza gunoiul menajer in vederea colectarii;

f) sa execute opera^iunea de precolectare in condi{ii de maxima siguran|a din punct
de vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei mediului, astfel incat sa nu produca
poluare fonica, miros neplacut $i raspandirea de de^euri;

g) sa nu introduca in recipientele de precolectare a gunoiului menajer de$euri de
construc{ii, din demolari/amenajari, de$euri periculoase , toxice sau explozive precum $i
a celor ce fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direc{iile sanitar veterinare
sau de autoritatile de mediu ( cadavre de animale , dejec{ii animaliere sau de la pasari,
etc) ; intreaga raspundere privind situatiile deosebite create sau efectele amestecarii
gunoiului menajer cu astfel de deseuri revine in totalitate utilizatorului, operatorul
avand dreptul sa refuze efectuarea serviciului pentru astfel de cazuri;

h) sa execute preselectarea de$eurilor ( hartie , pet-uri, metale $i deseuri menajere )
$i sa depoziteze fiecare tip de de$eu in recipientele special destinate, acolo unde au fost
create posibilita{i de colectare separata;



i) sa nu depoziteze $i sa nu abandoneze de$eurile reciclabile ir
contravin normelor de protec{ie a mediului $i a sanatatii popula|iei;

j) sa asigure cura{enia locurilor de colectare a de$eurilor, a i|
precum $i a zonelor cuprinse intre imobil, respectiv limita proprietatii $i

k) sa asigure cura{enia locurilor de parcare din domeniul public
folosir4a, (daca este cazul) sj sa nu efectueze pe aceste locuri repara{ii
scurgerea uleiurilor, carburan{ilor $i lubrifian{ilor sau spalarea autovehiculeloF

1) sa numeasca un reprezentant ( tel.
) care sa urmareasca modul de efectuare a presta{iei;

m) sa pastreze in condi|ii bune recipientele , iar in cazul in care au fost deteriorate
( prin lovire, incendiere ), furate sau pierdute , sa achite operatorului contravaloarea
acestora sau a reparatiilor efectuate;

n) sa asigure caile de acces a utilajelor de salubrizare catre punctele de colectare $i
men{inerea libera, m stare de practicabilitate a acestora, in zilele de ridicare, inclusiv
inlaturand ghea{a, zapada $i poleiul ( dupa caz );

o) sa accepte intreruperea temporara a prestarii serviciului ca urmare a execuJiei
unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere $i modernizare a
infrastructurii tehnico-edilitare sau ca efect a condi{iilor meteorologice nefavorabile;

p) sa puna la dispozi|ia operatorului, la cererea acestuia, documentele prevazute de
lege cu referire la natura de$eurilor ce vor fi preluate.

CAPITOLUL VII - RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.l5. - (1) Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obliga{iilor contractuale

prevazute in prezentul contract par{ile raspund conform prevederilor legale;
(2) Utilizatorii sunt obliga{i sa achite contravaloarea facturilor reprezentand

serviciile prestate, in termen de 15 zile de la data primirii facturii;
(3) Neachitarea facturii in termen de 15 zile de la data primirii acesteia, atrage

majorari de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obliga{iilor fa{a de bugetul de
stat, fara ca acestea sa depa$easca cuantumul debitului;

(4) Daca sumele datorate, inclusiv majorarile, nu au fost achitate in termen de 30
de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), operatorul poate
suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile, efectele cauzate astfel fiind in
sarcina utilizatorului;

(5) Reluarea prestarii serviciului se va face in maximum 3 zile lucratoare de la
efectuarea pla|ii $i daca este cazul, dupa achitarea transportului de$eurilor precolectate in
perioada de suspendare;

(6) Refuzul total sau par{ial al utilizatorului de a plati o factura emisa de
operator va fi comunicat acestuia in scris, in termen de 5 zile de la primirea facturii ;
dupa acest termen , factura se considera ca avand " bun de plata ", orice obiec{ie fiind
nula.

CAPITOLUL VIII- FORTA MAJORA
Art.l6. - Nici una din par^ile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen

sau/$i de executarea in mod necorespunzator, total sau par^ial, a oricarei obliga^ii care ii
revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obliga$iei respective a fost cauzata de for|a majora.

Partea care invoca for^a majora este obligata sa notifice in termen de 5 zile
celeilalte par^i producerea evenimentului $i sa ia toate masurile in vederea limitarii
consecin^elor lui.

Daca in termen de 60 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza,
par^ile au dreptul sa notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna
din par^i sa pretinda daune-interese.



CAPITOLUL IX - JNCETAREA CONTRACTUL1
Art.l7. (1) Contractul poate inceta in oricare din urmatoarele cazd
a) prin acordul scris al ambelor par{i;
b) prin denun{area unilaterala de catre utilizator , cu un preaviz

lucratoare, $i dupa achitarea debitelor catre operator, invocand motive
depunand acte in acest sens;

c) prin denun{are unilaterala de catre operator, in cazul neachitarii contravalorii
serviciilor prestate in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului
de plata al facturii, cu acordul autorita{ii administratiei publice locale, care va aplica
incepand cu data incetarii contractului taxa de salubrizare instituita conform prevederilor
Legii serviciului de salubrizare a localita{ilor nr. 101/2006, cu modificarile $i
completarile ulterioare;

d) prin reziliere;
e) in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara $i/sau faliment al

operatoruIui;
f) la data incetarii contractului de concesiune pentru serviciul public de salubrizare

a localita{ii.
(2) Masura rezilierii contractului se poate lua numai in urma unui preaviz adresat

utilizatorului $i se poate pune in aplicare dupa 5 zile lucratoare de la data primirii acestuia
de catre utilizator.

CAPITOLUL X - NOTIFICARI
Art.l8. Notificarile din partea operatoruIui referitoare la modul de execu{ie a

contractului vor fi transmise utilizatorului, dupa caz , prin po$ta , fax , ata$are la factura
sau curier .

Art.l9. Notificarile din partea utilizatorului referitoare la modul de execu{ie a
contractului vor fi transmise operatoruIui prin po$ta, fax sau direct ( prin reprezentant)

CAPITOLUL XI - LITIGII
Art.20. - ParJile convin ca toate nein{elegerile privind validitatea prezentului

contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, sa fie rezolvate
pe cale amiabila de reprezentan{ii lor.

Art.21. - In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
par|ile se vor adresa instanJelorjudecatore$ti competente.

CAPITOLUL XII - ACTE NORMATIVE DE REFERINTA
Art.22. - Prezentul contract are la baza urmatoarele acte normative de referin{a,

valabile la data semnarii contractului:
a) Legea serviciilor comunitare de utilita{i publice nr. 51/2006;
b) Hotararea Guvernului nr.671/2007 privind aprobarea Regulamentului de

organizare $i functionare a Autorita^ii Na{ionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.;

c) Legea serviciului de salubrizare a localita{ilor nr.l01/2006 cu modificarile sJ
completarile ulterioare;

d) Legea nr.27/2007 privind aprobarea Ordonan{ei de Urgen{a a Guvernului
nr.61/2006, pentru modificarea $i completarea Ordonan{ei de Urgen{a a Guvernului
nr.78/2000, privind regimul de$eurilor;

e) Hotararea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea de$eurilor;
f) Hotararea Guvernului nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor $i de$eurilor

de ambalaje;



g) Hotararea Giivernului nr.856/2002 privind eviden$a gestiun
pentru aprobarea listei cuprinzand de$eurile, inclusiv de$eurile periculoa

h) alte acte normative in vigoare ce reglementeaza serviciul pub

CAPITOLUL XIII - ALTE CLAUZE
Art.23. Termenii specifici foloshi in acest contract, sunt cei explici

in materie aplicabila $i/sau standardele aferente.
Art.24.

CAPITOLUL XIV - DISPOZITII FINALE
Art.25.(l) Modificarea prezentului contract abonament se poate face numai cu

acordul ambelor par^i, prin acte adi{ionale, excep{ie facand prevederile art.7 $i art.l2 lit.j.
(2) In toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract abonament,

par^ile se supun prevederilor legisla{iei specifice in vigoare, ale Codului civil $i Codului
comercial.

(3) Prezentul contract abonament a fost incheiat in 2 exemplare, cu aceeasJ valoare
juridica, cate unul pentru fiecare parte.

Operator, UtiIizator,



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.64.151/16 noiembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnata Stanica Viorica - Georgeta - consilier local al municipiului
Campina, membru al Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie si protectia mediului, m conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i
art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare si Func{ionare al Consiliului local
al municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local
proiectul de hotarare privind aprobarea modeluIui contractelor de
furnizare/prestare a serviciiIor de salubrizare Tncheiate cu utilizatori casnici si
institu{ii/agenfi economici.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza prevederile art.8, alin.(3),
lit."i" din Legea nr.51/2006 a serviciiIor comunitare de utilitati publice,
republicata, care instituie in sarcina autoritatilor publice locale obligativitatea de a
adopta hotarari in legatura cu elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciiIor, a
caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciiIor pe baza
regulamentelor cadru, a caietelor de sarcini cadru si a contractelor cadru de
furnizare/prestare ori a altor reglementari cadru elaborate si aprobate de autoritatile
de reglementare competente.

Prin Nota de control incheiata in data de 24 august 2015 de catre
reprezentantii A.N.R.S.C. cu ocazia efectuarii controlului privind verificarea
modului de respectare a reglementarilor speciFice serviciului de salubrizare a
localitatilor, s-a constatat ca la nivelul U.A.T. - Municipiul Campina, nu s-a putut
prezenta echipei de control o hotarare de aprobare a acestor contracte.

Astfel, la punctul 6 din Nota de control s-a dispus ca si masura aprobarea
prin H.C.L. a modelului contractelor de furnizare/prestare a serviciiIor de
salubrizare incheiate cu utilizatori casnici si institu^ii/agen^i economici.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.8, alin.(3), lit."i" din Legea nr.51/2006 a serviciiIor

comunitare de utilitati publice, republicata;
- prevederile Anexei la Ordinul nr.ll2/2007 privind aprobarea Contractului-

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4, art.45, alin.(l)

si art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata.
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