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 Nr. înregistrare 
……………………………………….. 

CONTRACT 
de prestări de servicii publice de salubrizare pentru utilizatori 

casnici şi asociaţii de proprietari / locatari 
Părţile contractante 
S.C. RDE HARGHITA S.R.L., cu sediul în localitatea Odorheiu Secuiesc, Platoul Cekend  Nr. 0, judeţul 
Harghita, înmatriculată  la  registrul comerţului  cu nr. J19/1157/1994, cod unic de înregistrare RO 
6582234, cont nr. RO10 BACX 0000 0002 1230 2000 deschis la Banca UniCredit Odorheiu Secuiesc, 
titulară al autorizaţiei/licenţei emise de către A.N.R.S.C. nr. 4378 din 06.09.2018, reprezentată de 
director general Körösfőy Sándor, denumită în continuare OPERATOR, 

şi 
Domnul/D-na ………………………………………………, cu domiciliul în loc. …………………………………………., str. 
…………………………………………….. nr. …..…., judeţul ……………………….., identificat cu …… seria …… nr. 
………………………., eliberată la data de ……………………………. de către ………………………………………. având CNP 
………………………………………., nr de tel. …………………………….. denumit/ denumită în continuare UTILIZATOR. 
Adresă de transmite a facturii....................................................................................................................... 
Temei legal 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Feleacu nr. 22/ 26.03.2020 
 
Colectarea deşeurilor municipale 
Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează: după program stabilit 
Adresă de colectare..................................................................................................................................... 
Tarife 

Nr 
crt 

Numele persoanelor 
 

Denumirea serviciului 
Tarif/pers./lună 

-lei- 

Valoarea  
(cu TVA)  

-lei- 

1.  Activitate de salubrizare   

2.     

3.     

4.     

 
TOTAL 

 
 

  

 
Prezentul contract va intra în vigoare la data de 01.05.2020. 
Prezentul contract, are următoarele anexe, care împreună constituie contractul dintre părți: 

• Condiții generale de prestare a serviciilor de salubrizare  

•  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
Eu, utilizatorul declar ca am luat la cunoștință informarea privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal și sunt de acord cu condițiile generale de prestare a serviciului  de salubrizare, care face parte 
integrantă a prezentului contract. 
Subsemnatul ………………………………………., în calitate de agent al Operatorului, cunosc prevederile art.215, 
290 si 292 din Codul Penal, certific conformitatea cu originalul a copiilor documentelor necesare 
încheierii contractului. Certific totodată faptul că identitatea utilizatorului a fost stabilită prin 
prezentarea actelor în original. Încheiat în data de ………………………………….. în doua exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.  
  
                   Operator,                                                                             Utilizator, 
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