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CONTRACT DE SERVICII 

Nr.3736 din 06.07.2021 

 

1. Părţile contractante 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,  

 

Între 

Autoritatea contractantă, DIRECŢIA GENERALĂ  DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

SECTOR 6, cu sediul în Bucureşti, Drumul Taberei  nr 18, Complex Orizont, Sector 6, telefon 

021/413.77.90, fax 021/413.77.89, cod fiscal 12380248 cont trezorerie 

RO09TREZ24A510103200130X Trezoreria Sector 6 reprezentată prin Dl. Director General 

Văideanu Alin Mihai, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

și 

Operatorul economic SC WESTACO S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 11, sector 

1, telefon 021.312.86.46, având C.I.F. nr. RO 14235694, număr de înmatriculare la Oficiul 

Registrului Comerţului J40/8693/2001, operator de date cu caracter personal nr. 680, cont nr. 

RO67TREZ7015069XXX013350 deschis la Trezoreria Sectorului 1, Bucureşti, reprezentată legal 

prin Dl. Director General Tarara Cristian, în calitate de prestator, denumit în continuare 

Westaco, pe de altă parte.  

 

2. Definiţii 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - prezentul contract şi anexele sale; 

b. achizitor şi Westaco - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil Westaco de către achizitor, în baza contractului; 

d. servicii -  servicii de încasare a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local; 

e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre 

părţi; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 

g. serviciu - serviciul de încasare WESTACO EXPRESS, dezvoltat de Westaco şi 

implementat în Reţeaua de Agenţi Westaco; 

h. locaţie Westaco -  orice locaţie în care Serviciul este disponibil prin intermediul punctelor 

proprii Westaco sau prin intermediul Agenţilor Westaco; locaţiile iniţiale în care Serviciul 

este disponibil sunt prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract. Extinderea Serviciului în alte 

locaţii sau modificarea numărului locaţiilor în care Serviciul este disponibil precum şi adresa 

acestora va fi comunicată achizitorului de către Westaco printr-o notificare scrisă şi va intra în 

vigoare la data specificată de Westaco în comunicare; 

i. contribuabil - orice persoană fizică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce 

datorează impozite, taxe, amenzi şi alte sume bugetului local al Sectorului 6, în condiţiile 

legii; 
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j. operator - înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism 

care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul 

Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi 

prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

k. persoană împuternicită de operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea 

publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele 

operatorului. 
 

3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod explicit ceva diferit acolo unde este utilizat. 
 

 

4. Obiectul contractului 

4.1. Obiectul prezentului contract “Servicii de încasari impozite, taxe și amenzi 

contravenționale pentru D.G.I.T.L. Sector 6” constă în încasarea de către Westaco prin locaţiile 

Westaco, în numele şi pe seama achizitorului, de sume reprezentând impozite, taxe şi amenzi, 

majorări de întârziere și a altor obligații de plată datorate bugetului local, inclusiv timbre judiciare, 

denumite în continuare sume datorate, de la persoane fizice şi PFA-uri, denumite în continuare 

contribuabili, în conformitate cu prevederile prezentului contract, conform procedurilor anexate. 

4.2. Pentru realizarea obiectului contractului părţile au convenit asupra următoarelor: 

➢ DGITL S6 va asigura proiectarea serviciului, inclusiv dezvoltarea aplicaţiilor sale 

informatice specializate şi a procedurilor de lucru proprii, necesare realizării prevederilor 

punctului 4.1 şi va pune la dispoziţia Westaco o interfaţă pentru conectarea aplicaţiei 

Westaco Express la aplicaţiile sale informatice (interfaţă tip API).  

➢ WESTACO S.R.L. va asigura conectarea cu aplicaţiile informatice, prin intermediul 

interfeţelor, puse la dispoziţie de DGITL S6 şi implementarea serviciului în locaţiile 

Westaco, inclusiv instruirea personalului propriu şi exploatarea procesului. De asemenea 

va folosi softuri proprii pentru a realiza raportările interne care îi sunt necesare. 

 

 

5. Preţul contractului şi modalităţi de plată 

5.1. Pentru serviciul de încasare a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local 

Westaco va percepe un comision de 1 % din valoarea sumelor încasate. 

5.2. Westaco va emite lunar factura pentru serviciile prestate în luna anterioară până cel mai 

târziu pe data de 15 ale lunii curente. Factura va fi însoţită întotdeauna de raportul lunar de 

decontare specificat conform Anexei 4.  

5.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor prestate către prestator în termen de 

până la 30 de zile de la înregistrarea facturii la DGITL S6, in funcție de disponibilitățile bănești 

ale instituției. 

       5.4. Valoarea prezentului contract este de  2900 lei. 

 

  

6. Ajustarea preţului contractului 

6.1. Comisionul perceput de Westaco se va menţine ferm pe toată durata de valabilitate a 

contractului. 
 
 

7. Durata contractului 

7.1. Durata prezentului contract este de la data semnării acestuia de către ambele părți, până la 

data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor legale în vigoare. 
 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt: 



                                                              
 

- Anexa nr. 1 – lista inițială a locaţiilor în care se furnizează serivicul; 

- Anexa nr. 2 – lista conturilor deschise la Trezoreria Sector 6; 

- Anexa nr. 3 – procedura de lucru privind încasarea contravalorii impozitelor, taxelor şi 

altor venituri ale bugetului local de la contribuabili persoane fizice și PFA-uri şi 

modele de rapoarte zilnice pentru încasarea contravalorii impozitelor, taxelor şi altor 

venituri ale bugetului local; 

- Anexa nr. 4 – model de raport lunar privind încasarea contravalorii impozitelor, 

taxelor şi altor venituri ale bugetului local de la contribuabili persoane fizice și PFA-

uri, care va fi anexat facturii; 

- Anexa nr. 5 – canalele de comunicaţie electronică între părţi; 

- Anexa nr. 6 – model de chitanta taxe, impozite si amenzi la DGITL S6 

8.2. Anexele precum şi documentele care vor fi anexate ulterior contractului constituie parte 

integrantă a prezentului contract. 

 

 

9. Obligaţiile WESTACO 

9.1. Să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, respectiv să încaseze impozite, 

taxe şi alte venituri ale bugetului local în numele şi pe seama achizitorului, conform procedurilor 

de lucru stabilite de acesta. 

9.2. Să respecte procedurile de lucru detaliate în anexele la prezentul contract. 

9.3. Să asigure, în cadrul programului de lucru al locaţiilor Westaco, prestarea serviciului de 

încasare care face obiectul prezentului contract. Programul de lucru al locaţiilor Westaco poate fi, 

pentru anumite locaţii, extins atât din punct de vedere al intervalului orar cât şi sâmbăta şi 

duminica. Westaco va transmite achizitorului printr-o notificare scrisă modificarea programului de 

lucru şi a intervalului orar, modificări care vor intra în vigoare la data specificată în notificare 

precum si modificarea listei de locații in care se furnizează serviciul.  

9.4. Să urmărească realizarea eficientă a contractului prin organizarea resurselor proprii de 

personal. 

       9.5. Contravaloarea sumelor încasate de la contribuabili, de la 00:00:00 al zilei de încasare şi 

până la 23:59:59 al fiecărei zile de încasare (Z), va fi virată de către Westaco, prin ordin de plată, 

în conturile achizitorului deschise la Trezoreria Sector 6, titular D.G.I.T.L. Sector 6, cod fiscal 

12380248, în a doua zi bancara care urmează zilei Z de încasare a acestora (Z+2).  

Dacă ziua care urmeaza zilei Z de încasare este nebancara, contravaloarea sumelor încasate în ziua 

de încasare va fi virată de către Westaco în conturile achizitorului deschise la Trezoreria Sector 6, 

titular D.G.I.T.L. Sector 6, cod fiscal 12380248, în a doua zi bancara care urmează zilei de 

încasare. Dacă ziua în care încasările trebuie virate este declarată nelucrătoare, această operaţiune 

se va face în prima zi lucrătoare după această dată. 

Suma virată va reprezenta valoarea totală a încasărilor aferente zilei Z de încasare, efectuate prin 

intermediul Serviciului, conform specificaţiilor de mai sus, comisionul aferent serviciilor prestate 

de Westaco urmând a fi plătit conform prevederilor Art 5 al prezentului Contract. Westaco nu este 

responsabilă pentru intarzieri datorate bancilor sau sistemelor de decontare interbancare 

(Trezorerie, Transfond, etc.). Beneficiarul va considera ca dată a încasării sumelor de la 

contribuabil, data la care Westaco a încasat suma de la Plătitor. 

9.6. Westaco va transmite, în fiecare zi bancară, nu mai tarziu de ora 12:00 a.m, catre 

achizitor, un Fişier cu încasări zilnic, conform Anexei 3, privind sumele încasate până la ora 

23:59:59 inclusiv al zilei de încasare anterioare, în formatul agreat de către Părţi şi specificat în 

Anexa 3. Suma totală a plăţilor conţinute în fiecare Fişier cu incasari zilnic va fi egală cu suma 

virată de către Westaco, în conturile achizitorului, pentru respectiva perioadă de încasare iar în caz 

contrar Părţile vor colabora în vederea reglării diferenţelor. Fişierul cu incasari zilnice va fi 

codificat şi pus la dispoziţia Beneficiarului prin canale de comunicaţie securizate şi agreate de 

părţi, aşa cum este specificat în Anexa 5. 

Pentru încasările de sume din zilele de încasare nelucratoare, nebancare sau pe perioada 

sărbătorilor legale, transmiterea Fişierului cu incasari zilnice se va face în prima zi bancară care 

urmează zilei de încasare. Datele transmise pentru fiecare încasare, vor respecta formatul 

(structura) fişierului - cu incasari zilnice ce sunt specificate în Anexa 3.  
 



                                                              
 

In cazul în care sunt identificate erori de comunicaţie între Westaco şi achizitor, erori ce au ca 

şi consecinţă imposibilitatea transmiterii datelor, la solicitarea expresă a achizitorului, Westaco va 

retransmite fişierul – borderou centralizator, în ziua bancară respectivă, nu mai tarziu de ora 13.00, 

printr-o modalitate ce urmeaza să fie agreată de Părti şi specificată în Anexa 5. 
  

 9.7. a) În situaţia în care există plăţi la care nu s-a identificat corespondenţa cu o încasare, 

DGITL S6 va informa, printr-un Raport, Westaco şi va vira înapoi către Westaco sumele 

corespunzătoare plăţilor respective. Raportul va fi transmis în maxim 5 zile lucrătoare de la 

efectuarea plăţii respective şi va conţine datele de identificare ale plăţii pentru care nu s-a 

identificat corespondența. 

b) În situaţia în care Westaco solicită DGITL S6 restituirea unor sume care au fost plătite 

eronat către DGITL S6, Westaco va transmite şi un Raport în care va menţiona datele de 

identificare ale plăţii/plăţilor respective. DGITL S6 va verifica comunicarea Westaco şi va 

transmite un răspuns către acesta în maxim 5 zile de la primirea comunicării Westaco.  

c) DGITL S6 va vira sumele mai sus menţionate în maxim 10 de zile de la transmiterea 

răspunsului, conform procedurii sale interne de restituire a sumelor aflate în suprasolvire, în contul 

Westaco indicat în notificarea de plată transmisă. 
 

9.8. Să emită chitanța în 2 exemplare originale: una pentru plătitor şi una pentru Westaco. 
 

9.9. Să transmită o copie a chitantei anulate odată cu întreaga documentaţie care se transmite, 

în cazul renunţării unui contribuabil la efectuarea plăţii imediat după solicitarea efectuării acesteia 

sau constatarea unei erori, situație în care încasarea este anulată.  
 

9.10. Să depună ataşat la factură rapoartele lunare conform Anexei nr. 4. 
 

9.11. Să permită reprezentanţilor achizitorului să verifice modul de încasare a impozitelor, 

taxelor şi a altor venituri ale bugetului local precum şi a cuantumului sumelor încasate într-o 

anumită perioadă. 
 

9.12. Având în vedere prevederile Legii nr. 190/2018 pentru punerea în aplicare a GDPR 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, Westaco se obligă să aplice măsuri tehnice şi organizatorice adecvate 

pentru protejarea datelor personale ale plătitorilor (contribuabililor) împotriva distrugerii 

accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi 

împotriva oricărei forme de procesare ilegală, urmând ca intre părți să se încheie un acord de 

prelucrare a datelor cu caracter personal 
 

9.13. Să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat.     
 

9.14. Să informeze clienţii, în conformitate cu politica sa comercială, asupra disponibilităţii 

serviciului prin diverse modalităţi de semnalizare a serviciului în cadrul locaţiilor. Cuprinsul 

oricărui material publicitar cu privire la serviciu, indiferent de suport, vor trebui aprobate în 

prealabil de către DGITL S6. În acest scop părţile vor stabili mijloacele/forma în care poate fi 

comunicată către contribuabili serviciul precum şi o procedură pentru utilizarea mărcilor DGITL 

S6 şi alte referiri la achizitor. 

 

9.15. Partea care a primit solicitarea de soluţionare a unei reclamaţii de la un contribuabil va 

solicita celeilalte părţi informaţiile necesare în vederea soluţionării acesteia. Răspunsul final către 

contribuabil va fi dat de către partea în a cărei competență intră solicitarea adresată de către 

contribuabil, în urma analizei de către părți.  

9.16. Să furnizeze DGITL S6, în maxim 7 zile lucrătoare de la solicitare, toate informaţiile 

cerute referitoare la încasările efectuate prin intermediul serviciului sau la operaţiunile executate 

aferente şi/sau ulterioare acestor încasări în situaţia în care această cerere este motivată de 

necesitatea aplicării prevederilor legislaţiei privind prevenirea spălarii banilor şi a actelor de 

terorism sau rezultatul solicitării, legal justificate, a unor autoriţăti ale statului. 

   



                                                              
 

                      

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1. Să pună la dispoziţia Westaco procedurile de lucru necesare încasării impozitelor, 

taxelor şi a altor venituri ale bugetului local.  

10.2. Să acorde sprijin Westaco pe parcursul derulării contractului în ceea ce priveşte 

îndeplinirea obiectului contractului şi să asigure funcţionarea corespunzătoare a aplicaţiilor 

informatice şi a interfeţei (API) puse la dispoziţia Westaco. 

10.3. Să asigure Westaco documentele necesare îndeplinirii obiectului contractului. 

10.4. Să verifice, să urmărească, să controleze şi să supravegheze modul de respectare şi 

îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa gestiunii serviciului.  

10.5. Să comunice pe e-mail şi în scris Westaco, în timp util şi în mod detaliat orice 

modificare a procedurilor de lucru ce pot afecta activitatea de încasare a Westaco.     

10.6. Să achite contravaloarea facturii conform prevederilor punctului 5.3 din prezentul 

contract. 

10.7. Să informeze contribuabilii asupra disponibilității serviciului. DGITL S6 se obligă să nu 

utilizeze, fără aprobarea scrisă prealabilă a Westaco, niciuna din mărcile Westaco sau ale 

partenerilor și agenților Westaco. 

10.8. Partea care a primit solicitarea de soluţionare a unei reclamaţii de la un contribuabil va 

solicita celeilalte părţi informaţiile necesare în vederea soluţionării acesteia. Răspunsul final către 

contribuabil va fi dat de către partea în a cărei competență intră solicitarea adresată de către 

contribuabil, în urma analizei de către părți. 

10.9. Să furnizeze Westaco, în maxim 7 zile lucrătoare de la solicitare, toate informaţiile 

cerute referitoare la încasările efectuate prin intermediul serviciului sau la operaţiunile executate 

aferente şi/sau ulterioare acestor încasări în situaţia în care această cerere este motivată de 

necesitatea aplicării prevederilor legislaţiei privind prevenirea spălarii banilor şi a actelor de 

terorism sau rezultatul solicitării, legal justificate, a unor autoriţăti ale statului. 

10.10. Să comunice operativ (telefonic) şi apoi în scris (pe e-mail) Westaco orice întrerupere a 

funcţionării sistemului informatic mai mare de 1 (una) oră precum şi reluarea funcţionării 

sistemului informatic respectând aceeaşi procedură. 

 

 

11. Recepţie şi verificări 

11.1. Reprezentanţii achizitorului împuterniciţi să verifice modul de prestare a serviciilor, 

precum şi cu derularea contractului sunt: 

 - Dna. Gabriela Florea, telefon: 021.413.77.90, e-mail: gabriela.florea@taxelocale6.ro; 

serviciul.economic@taxelocale6.ro – responsabilă cu verificarea sumelor încasate şi a facturii 

privind comisionul; 

 - Dna. Ionescu Aneta, telefon: 021.413.77.90 e-mail: nuti.negoi@taxelocale6.ro – 

responsabilă cu funcţionarea şi operarea în programul informatic. 

 11.2. Reprezentantul Westaco responsabil cu derularea contractului şi cu orice alte probleme 

ivite în perioada de valabilitatea a contractului este Dl. Cristian Tarara – Director General, telefon: 

0722.277.277, fax: 021.312.86.46, e-mail: ctarara@westaco.com . 

 11.3. Oricare parte poate schimba persoana de contact printr-o notificare scrisă prealabilă, 

transmisă cu cel puţin 5 zile în avans celeilate părţi cu confirmare de primire. 

 

 

12. Amendamente 

12.1. Părţile contractante au dreptul, de comun acord, pe durata îndeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 

circumstanţe care nu au putut fi prevăzute în mod obiectiv la data încheierii contractului sau care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora. 

12.2. Pe toată durata derulării contractului părţile se vor supune legislaţiei în vigoare din 

România. 

 

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

mailto:gabriela.florea@taxelocale6.ro
mailto:serviciul.economic@taxelocale6.ro
mailto:nuti.negoi@taxelocale6.ro
mailto:ctarara@westaco.com


                                                              
 

13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 

dobânda legală penalizatoare care se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte 

procentuale, conform art. 8 şi 20 din Legea nr. 72/2013, coroborate cu art. 3, alin. (21) din OG 

13/2011.  

13.2 În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termenul 

prevăzut la clauza 5.3, atunci prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 

penalizatoare care se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale, 

conform art. 8 şi 20 din Legea nr. 72/2013 coroborate cu art. 3, alin. (21) din OG 13/2011. 

13.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept fără a mai fi 

necesară punerea în întârziere şi de a pretinde plata de daune-interese. 

13.4 Fiecare parte este responsabilă şi îşi va suporta toate cheltuielile care îi incumbă, 

indiferent de natura acestora, efectuate, generate sau rezultate din încheierea, desfăşurarea şi/sau 

executarea prezentului contract. 

 

 

14. Forţa majoră 

14.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

14.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

14.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

14.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

14.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.  

14.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

 

15. Soluţionarea litigiilor 

15.1. Achizitorul şi Westaco vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi Westaco nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze la instanţele judecătoreşti competente.     

 

 

16. Încetarea contractului 

16.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

➢ părţile convin de comun acord încetarea contractului; 

➢ expirarea duratei contractului; 

➢ la epuizarea valorii maxime prevăzute in contract; 

➢ neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una 

din părţi; 

➢ dizolvarea, lichidarea, falimentul, retragerea autorizaţiei de funcţionare, caz în care 

contractul va fi considerat reziliat, părţile fiind însă ţinute de datoriile rezultate până la 

momentul apariţiei cauzei de încetare a contractului. 

16.2. Prin rezilierea de plin drept de către achizitor, în situaţia în care Westaco nu-şi respectă, 

în mod culpabil, oricare dintre obligaţiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie de intervenţia 

instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, cu condiţia unei notificări prealabile transmisă către 



                                                              
 

Westaco cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea şi dacă 

Westaco nu îşi execută obligaţiile până la expirarea termenului de preaviz. 

16.3. Prin rezilierea de plin drept de către Westaco, în situaţia în care achizitorul nu-şi 

respectă, în mod culpabil, oricare dintre obligaţiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie de 

intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, cu condiţia unei notificări prealabile 

transmisă achizitorului cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni 

rezilierea şi dacă achizitorul nu îşi îndeplineşte până la expirarea termenului de preaviz obligaţiile 

prevăzute în acest contract. 

 

 

17. Invalidarea clauzelor 

17.1. În cazul în care o prevedere a prezentului contract se perimă, devine ilegală, nulă sau 

imposibil de executat ca urmare a incidenţei unui act legislativ ulterior semnării prezentului 

contract, celelalte prevederi contractuale îşi menţin valabilitatea, în măsura în care este posibil şi 

nu contravin noilor cerinţe legale. În această situaţie, părţile convin renegocierea cu bună-credinţă 

a clauzelor respective. 

 

 

18.Caracterul confidențial al contractului 

    18.1 – O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:  

   - de a utiliza informaţiile şi documetele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, cum ar fi informaţii tehnice, comerciale, surse de program, baze de date, arhive, 

informaţii administrative, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea prezentului contract de prestări servicii. 

18.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 

face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

18.3 – O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

18.4. Prestatorul se obligă ca în executarea prezentului contract să respecte obligaţiile de 

confidenţialitate asumate. 

18.5. Datele cu caracter personal furnizate prestatorului în temeiul prezentului contract pot fi 

prelucrate doar cu scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale. 

18.6. Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor cu care intră în 

contact, în caz contrar urmând a suporta daune-interese pentru eventualele pagube suferite de 

achizitor din nerespectarea acestei obligaţii. 

18.7. Securitatea datelor 

Părțile se angajează să respecte dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice  în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția 

Datelor). 

În înţelesul Regulamentului (UE) 2016/679 prestatorul are calitatea de persoană 

împuternicită de operator  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor se 

face cu respectarea confidențialității și securității datelor. Prestatorul se obligă să aplice măsurile 

tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea  datelor cu caracter personal împotriva 

distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în 

special dacă prelucrarea respectivă comporta transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi 

împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 



                                                              
 

Pe durata derulării prezentului contract achizitorul şi prestatorul îşi asumă următoarele 

responsabilităţi  referitoare la securitatea informaţiilor vehiculate în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor ce revin fiecărei părţi: 

- Securitatea Transmiterii Informaţiilor 

Transmiterea informaţiilor între achizitor şi prestator se face prin documente suport electronic sau 

suport hârtie. Toate datele personale colectate, stocate şi prelucrate se supun principiilor de 

prelucrare stipulate în Regulamentul (UE) 2016/679. 

- Transmiterea electronică a informaţiilor 

Informaţiile în format electronic se transmit numai prin email. Pentru transmiterea şi primirea 

informaţiilor achizitorul va utiliza o singură adresa de email, şi anume: 

george.adam@taxelocale6.ro/  

- Imprimarea datelor 

Imprimarea datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizaţi de către 

prestator pentru această operaţiune. 

- Transmiterea informaţiilor suport hârtie 

Toate documentele pe suport hârtie transmise între achizitor şi prestator vor fi predate în plicuri 

sigilate, prin reprezentant, curier sau prin poştă, cu confirmare de primire. Plicurile vor indica clar 

adresa de livrare şi numele persoanei destinatare. Transmiterea documentelor format hârtie prin 

curier sau posta se anunţă prin e-mail destinatarului. După primirea documentelor prin curier sau 

poştă, achizitorul/prestatorul confirmă prin e-mail primirea în bune condiţii a documentelor. 

 

 

19. Comunicări 

19.1. Orice notificare/corespondenţă între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract 

este valabil comunicată dacă este predată sau transmisă la adresele convenite de părţi şi 

menţionate în cuprinsul prezentului contract. 

19.2. Notificarea/corespondenţa transmisă prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare 

poştală de primire, se consideră primită la data semnării de către registratura părţii destinatare a 

corespondenţei, iar în cazul transmiterilor prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după 

cea în care au fost expediate.     

19.3. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris sau prin e-mail cu confirmare de primire la adresele de e-mail de contact 

convenite de părţi şi menţionate în cuprinsul prezentului contract. 

19.4. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

19.5. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării primirii comunicării. 

19.6. Schimbarea adreselor sau numărului de telefon/fax nu este opozabilă decât după trecerea 

a cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care s-a primit notificarea privind schimbarea 

adreselor sau a numărului de  telefon/fax. 

 

 

20. Cesiunea contractului  

20.1. Nu este permisă cesiunea de către niciuna din părți a obligațiilor născute din acest 

contract. 

 

 

21. Dispoziţii finale 

21.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act adiţional, încheiat 

între părţi. 

21.2. Prezentul contract împreună cu toate anexele sale, care fac parte integrantă din acesta, 

reprezintă voinţa pârților şi înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară 

încheierii contractului, referitoare la același obiect. 

mailto:george.adam@taxelocale6.ro/


                                                              
 

21.3. Părţile declară şi garantează că ființează şi funcționează în mod legal şi că nu există 

niciun impediment de natură juridică sau de orice fel pentru încheierea şi executarea prezentului 

contract.  

 

Prezentul contract, a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare originale, din care s-

a înmânat câte un exemplar fiecărei părți semnatare, astăzi …………. data semnării lui. 

 

         Achizitor                                                 Prestator 

D.G. I. T.L. Sector 6                                                                 S.C. WESTACO S.R.L. 

  Director General                                                                                     Director General 

Văideanu Alin Mihai                 Tarara Cristian  

 

 

 

 
  
Vizat C.F.P.P.        

 

                     Director Financiar 

            Mureșan Mircea 

Şef Serviciu Economic 

  Zamfir Nicoleta 

 

 

 

 

 

Serviciul Juridic 

 

 

 

 

Şef Birou Achiziţii şi Urmărire Contracte 

Angelescu Camelia  

 

 

 

 

 

Şef Birou Prelucrarea Automată a Datelor 

Ionescu Aneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

ANEXA NR. 1 

 

LISTA LOCAŢIILOR WESTACO 

 

 

 

 

Serviciul Westaco Express este disponibil în Locații incluzând, dar fără a se limita, 

următoarele rețele: 

 

A. Stații OMV Petrom      

B. Magazine LS Travel România 

 

 

Lista completă de Locații în care serviciul va fi disponibil, la momentul semnării 

Contractului este atasată la Contract ca Anexa 1. 

Ulterior, DGITL S6 poate solicita, cu o frecvența nu mai mare de 1/lună actualizarea listei 

de Locații de către Westaco sau poate consulta website-ul www.westaco.com – secțiunea Locații. 

 

 

         Achizitor                                                 Prestator 

D.G. I. T.L. Sector 6                                                                 S.C. WESTACO S.R.L. 

  Director General                                                                                     Director General 

Văideanu Alin Mihai                 Tarara Cristian  

 

 

 
  
Vizat C.F.P.P.        

 

          Director Financiar 

            Mureșan Mircea 

Şef Serviciu Economic 

   Zamfir Nicoleta 

 

 

Serviciul Juridic 

 

 

 

Şef Birou Achiziţii şi Urmărire Contracte 

Angelescu Camelia  

 

 

 

 

Şef Birou Prelucrarea Automată a Datelor 

Ionescu Aneta 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.westaco.com/


                                                              
 

ANEXA NR. 2 

LISTA CONTURILOR COLECTOARE DE IMPOZITE, TAXE ŞI ALTE VENITURI 

ALE BUGETULUI LOCAL DESCHISE LA TREZORERIA SECTOR 6 
 

 

DGITL S6 

Cod Fiscal: 12380248 

Banca: Trezoreria Sector 6 

 

CONTURILE  IBAN DE  LA PERSOANE FIZICE  - CU DEBIT 

 

Denumire cont Tip 

contribuabil 

Cont IBAN 

Alte Amenzi Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Alte institutii-Exec. Silita Fizica RO08TREZ70621360250XXXXX 

Amenzi A.F. Sect 6 Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi Autostrazi si Drumuri Nationale Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi de circulatie Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi Garda Financiara Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi Gardieni Publici Fizica RO86TREZ7065083XXX003559 

Amenzi I.G.P Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi Jandarmerie Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi Metrorex Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi PMB Fizica RO86TREZ7065083XXX003559 

Amenzi Pol Loc S6 Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi Politia de Frontiera Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi Politia T.F Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi Prefecturi Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Amenzi RATB Fizica RO86TREZ7065083XXX003559 

Amenzi S.N.C.F.R Fizica RO61TREZ70621A350102XXXX 

Cheltuieli de judecata/imputatii/despagubiri Fizica RO39TREZ70621330228XXXXX 

Cheltuieli executare silita Fizica RO09TREZ70621360214XXXXX  

CheltuieliJudecata/imputatii/despagubiri Fizica RO39TREZ70621330228XXXXX 

Diferenta impozit cladiri 2010 Fizica RO46TREZ7062107020101XXX 

Diferenta impozit cladiri 2013 Fizica RO46TREZ7062107020101XXX 

Diferenta impozit mijl transp 2010 Fizica RO65TREZ7062116020201XXX 

Diferenta impozit teren extravilan 2013 Fizica RO87TREZ7062107020203XXX 

Diferenta impozit teren intravilan 2013 Fizica RO90TREZ7062107020201XXX 

Diferenta impozit teren intravilan agricol 

2013 

Fizica RO90TREZ7062107020201XXX 

Diferenta taxa teren folosinta 2013 Fizica RO88TREZ70621070250XXXXX 

Diferenta taxa teren intravilan agricol in 

folosinta 2013 

Fizica RO90TREZ7062107020201XXX 

Impozi teren intravilan agricol in folosinta Fizica RO90TREZ7062107020201XXX 

Impozit auto Fizica RO65TREZ7062116020201XXX 

Impozit auto 12 tone Fizica RO60TREZ7065033XXX000222 

Impozit auto veh lente Fizica RO65TREZ7062116020201XXX 

Impozit cladiri Fizica RO46TREZ7062107020101XXX 

Impozit spectacole Fizica RO20TREZ70621150201XXXXX 

Impozit teren extravilan Fizica RO87TREZ7062107020203XXX 

Impozit teren intravilan Fizica RO90TREZ7062107020201XXX 



                                                              
 

Impozit teren intravilan agricol Fizica RO90TREZ7062107020201XXX 

Imputatii ajutor caldura Fizica RO08TREZ70621360250XXXXX 

Imputatii ajutor caldura FD Fizica RO08TREZ70621360250XXXXX 

Taxa afis.rcl./pbl-alt loc Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa afisaj rcl-publ/loc act Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa Alimentatie publica si terase de vara Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa Cai suplimentare de acces Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa cladiri Fizica RO46TREZ7062107020101XXX 

Taxa Comert cu caracter 

sezonier(ocazional) 

Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa Comert cu presa si carte Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa Comert cu produse alimentare si 

nealimentare 

Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa Depozite si anexe la constructii Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa Garaj DP Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa hoteliera Fizica RO61TREZ70621120207XXXXX 

Taxa Jocuri de noroc si schimb valutar Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa Judiciara de timbru CD Fizica RO92TREZ70621070203XXXXX 

Taxa Organizare de santier Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa parcare de resedinta Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa Productie,prestari servicii,jocuri 

distractive si agrement 

Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa promovare turistica Fizica RO86TREZ7065083XXX003559 

Taxa pt.ocupare dom.public cu copertine Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa pt.ocupare dom.public privat contract 

DAFI 

Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa serv.rcl.pbl - contract Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

Taxa teren extravilan Fizica RO87TREZ7062107020203XXX 

Taxa teren folosinta Fizica RO88TREZ70621070250XXXXX 

Taxa utiliz.locuri publice cu mijl.publicitare Fizica RO61TREZ70621180250XXXXX 

 

         Achizitor                                                 Prestator 

D.G. I. T.L. Sector 6                                                                 S.C. WESTACO S.R.L. 

  Director General                                                                                     Director General 

Văideanu Alin Mihai                 Tarara Cristian  

 

 

 

 Vizat C.F.P.P.                                          Director Financiar 

                       Mureșan Mircea 

          

Şef Serviciu Economic 

Zamfir Nicoleta 

 

Serviciul Juridic 

 

Şef Birou Achiziţii şi Urmărire Contracte 

Angelescu Camelia  
 

  

 

Şef Birou Prelucrarea Automată a Datelor 

Ionescu Aneta 



                                                              
 

 

 

                                                       ANEXA NR. 3 

 

PROCEDURA DE LUCRU PRIVIND ÎNCASAREA ÎN NUMERAR A 

CONTRAVALORII IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI ALTOR VENITURI ALE 

BUGETULUI LOCAL DE LA CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE ŞI PFA-URI 

 

 

a. Încasarea contravalorii impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului local de la 

contribuabili persoane fizice şi PFA-uri se poate realiza după identificarea contribuabilului prin 

introducerea manuală a CNP-ului în cazul persoanelor fizice. 

 

Agentul Westaco se loghează la aplicaţia Westaco Express care se va loga în aplicaţie pe 

bază de USER şi PAROLĂ.  

Se identifică locaţia Westaco unde lucrează, 

*UNITATEA = WESTACO 

*OFICIUL    = LOCAŢIE WESTACO  

Se introduce manual CNP-ul sau CUI-ul si apar: 

  1. – Nr. Rol 

  2. – Nume persoană fizica sau juridică 

  3. – CNP  

  4. – Adresă Rol  

Se deschide fereastra cu ce are de plătit în forma: 

o SURSĂ 

o DENUMIRE SURSĂ 

o SUMA DE PLATĂ 

o SUMA PLĂTITĂ 

 

Chitanţa tiparită va fi printată în 2 exemplare originale, respectiv pentru: 

1. CONTRIBUABIL; 

2. WESTACO (WESTACO) – se păstrează timp de minim 36 de luni în arhiva proprie, dupa 

care va fi predate către DGITL Sector 6 întrucat legea nu permite distrugerea acestora dupa 3 

ani. 

 

În momentul operării plăţii, aplicaţia informatică generează încasarea şi în server-ul 

Westaco.  

 

Se poate plăti: 

- Orice sumă 

- Pe orice sursă 

 

La sfârşitul zilei: 

- Operatorul Westaco scoate:   

- desfăşurator al chitanţelor (cuprinzand toate chitantele emise, cu nume si prenume 

contribuabil, CNP/CUI contribuabil, sursa pentru care se face plata, suma achitata) 

- centralizator al chitanţelor (cuprinzand sursa pentru care s-a facut incasarea  si suma 

totala incasata pe sursa respectiva) 

 
 

b. Modele de rapoarte de încasări desfăşurate  transmise catre DGITL S6:  

 
Unitatea 

Westaco unde 

s-a facut 

incasarea 

Nr 

chitanta 

Data plata Nume si 

prenume 

/denumire 

contribuabil 

CNP Adresa 

domiciliu 

Sursa pe care s-

a facut 

incasarea 

Suma 

incasata 



                                                              
 

        

 
Unitatea 

Westaco 

unde s-a 

facut 

incasarea 

Num

e 

Pren

ume 

CN

P 

Adresa 

domiciliu 

Serie 

PV 

Nr. PV / 

Numar 

Dosar 

Instanta 

Data 

PV 

Data posta 

(daca 

exista) 

Emitent 

PV 

Nr. 

chitant

a 

Data 

chitanta  

Suma 

chitanta 

Cod 

de 

debit 

    
 

         

 

 
        Achizitor                                                 Prestator 

D.G. I. T.L. Sector 6                                                                 S.C. WESTACO S.R.L. 

  Director General                                                                                     Director General 

Văideanu Alin Mihai                 Tarara Cristian  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat C.F.P.P.        

 

          Director Financiar 

            Mureșan Mircea 

 

Şef Serviciu Economic 

Zamfir Nicoleta 

 

 

 

Serviciul Juridic 

 

 

 

 

Şef Birou Achiziţii şi Urmărire Contracte 

Angelescu Camelia  

 

 

 

 

Şef Birou Prelucrarea Automată a Datelor 

Ionescu Aneta 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 

 
                                                   ANEXA NR. 4 

 

 

MODEL DE RAPORT LUNAR PRIVIND ÎNCASAREA ÎN NUMERAR A 

CONTRAVALORII IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI ALTOR VENITURI ALE 

BUGETULUI LOCAL DE LA CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE ŞI PERSOANE 

JURIDICE 

 

 

 

Data încasării Nr. plătitori Valoare chitanţe Valoare comision 

    

    

    

    

    

Total    

 
        Achizitor                                                 Prestator 

D.G. I. T.L. Sector 6                                                                 S.C. WESTACO S.R.L. 

  Director General                                                                                     Director General 

Văideanu Alin Mihai                 Tarara Cristian  

 

 

  
 

Vizat C.F.P.P.        

 

          Director Financiar 

            Mureșan Mircea 

Şef Serviciu Economic 

  Zamfir Nicoleta 

 

 

 

Serviciul Juridic 

 

 

 

Şef Birou Achiziţii şi Urmărire Contracte 

Angelescu Camelia  

 

 

 

 

Şef Birou Prelucrarea Automată a Datelor 

Ionescu Aneta 

 



                                                              
 

 

 
 

 

 

ANEXA NR. 5  

 

 

Canalele de comunicaţie electronică între părţi 

 

 

Comunicarea intre parti a  fisierelor zilnice se va face astfel:  

1. Descarcare zilnica rapoarte pe baza de User + parola de pe interfata de raportare 

Westaco RIF la adresa: https://rif.westaco.com 

2. Transmitere zilnica pe FTP (urmeaza a fi stabilita conexiunea)  - daca Achizitorul 

solicita 

3. Transmitere zilnica pe email, criptat, de la adresa rifagent@westaco.com la adresa  de 

e-mail : _____________ 

 

 

        Achizitor                                                 Prestator 

D.G. I. T.L. Sector 6                                                                 S.C. WESTACO S.R.L. 

  Director General                                                                                     Director General 

Văideanu Alin Mihai                 Tarara Cristian  

 

 

  

 
 

Vizat C.F.P.P.        

 

          Director Financiar 

            Mureșan Mircea 

Şef Serviciu Economic 

Zamfir Nicoleta 

 

 

 

 

Serviciul Juridic 

 

 

 

 

Şef Birou Achiziţii şi Urmărire Contracte 

Angelescu Camelia  

 

 

 

 

Şef Birou Prelucrarea Automată a Datelor 

Ionescu Aneta 

 

mailto:rifagent@westaco.com


                                                              
 

ANEXA NR 6  

Modele de chitante emisa 

 

 

 
        Achizitor                                                 Prestator 

D.G. I. T.L. Sector 6                                                                 S.C. WESTACO S.R.L. 

  Director General                                                                                     Director General 

Văideanu Alin Mihai                 Tarara Cristian  

 

 

  
 

Vizat C.F.P.P.        

 

          Director Financiar 

            Mureșan Mircea 

Şef Serviciu Economic 

Zamfir Nicoleta 

 

Serviciul Juridic 

 

 

Şef Birou Achiziţii şi Urmărire Contracte 

Angelescu Camelia  

 
 

Şef Birou Prelucrarea Automată a Datelor 

Ionescu Aneta 


