ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8/30.01.2019
privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii
serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018
Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, judetul Bacău,
Văzând adresa Asociației Intercomunitară de Dezvoltare pentru Salubrizare ADIS Bacău nr.
328/29.01.2019, înregistrată la Primăria Căiuți sub nr. 686/30.01.2019, prin care ne-a fost înaintat modelul
Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a
instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 și ne-a fost solicitată adoptarea unei
hotărâri în acest sens;
În baza prevederilor art.43, alin.(4) și (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.26, alin.(5) și (7) și art.27, alin.(2)
din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru
mediu, ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale Hotărârii Consiliul Local
al Comunei nr.6/30.01.2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune
a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, ale art.1, alin.(1) pct. Modificare
legislativă, lit.”b”, art.8, pct.2, art.9, alin.(1), lit.”j” și alin.(2), art.13, pct.2, art.29 din contractul de delegare
prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din
16.04.2018, ale art.5, alin.(1), lit.”f” și art.17, alin.(2), lit.”g” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând Expunerea de motive nr.761 din 30.01.2019 a Primarului Comunei Căiuți, Raportul
compartimentului de specialitate nr. 762 din 30.01.2019;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin. al art.45, alin.(2), lit.”f” și al art.115,
alin.(1), lit.”b”, alin.(3) și alin.(5)-(7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :
Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de
operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018, prevăzut în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Dl. Orândaru Gabriel, având calitatea de reprezentant al Comunei Căiuți în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în
conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociaţiei
Art.3. Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău,
domnul Sorin Brașoveanu, ca, în numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău în calitate de mandatar al Comunei Căiuți să semneze Actului adițional nr.1 la contractul
de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău
nr.1078/1087 din 16.04.2018.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art.2 și 3, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în
condițiile legii.
Inițiator,
Avizat,
Primar,
SECRETARUL COMUNEI CĂIUȚI,
Orândaru Gabriel
CĂPĂȚÎNĂ RAMONA
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Anexa la proiectul de hotărâre nr. 8 din 30.01.2019
ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE
A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE NR. 1087 DIN DATA DE 16.04.2018

-

PARTILE
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, („ADIS Bacau”) cu sediul in
Calea Marasesti nr. 2, municipiul Bacau, judetul Bacau, inregistrata in registrul asociatiilor si fundatiilor de
pe langa judecatoria Bacau cu 6/A/2010 din data de 28.01.2010, CIF 26601020, cont
RO48RZBR0000060017648194 deschis la Raiffeisen Bank Bacau, reprezentata prin Sorin Brasoveanu,
avand functia de presedinte, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre:
Judetul Bacau; municipiile: Bacau, Onesti, Moinesti; orasele: Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Slanic
Moldova, Tg. Ocna; comunele: Agas, Ardeoani, Asau, Balcani, Barsanesti, Beresti Bistrita, Beresti Tazlau,
Berzunti, Blagesti, Bogdanesti, Brusturoasa, Buciumi, Buhoci, Caiuti, Casin, Cleja, Colonesti, Corbasca,
Cotofanesti, Damienesti, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Filipesti, Gaiceana, Gioseni, Girleni,
Ghimes Faget, Glavanesti, Gura Vaii, Helegiu, Hemeius, Horgesti, Huruiesti, Itesti, Izvoru Berheciului,
Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi Calugara, Magiresti, Magura, Manastirea Casin, Margineni, Motoseni,
Negri, Nicolae Balcescu, Odobesti, Oituz, Oncesti, Orbeni, Palanca, Parava, Parincea, Pargaresti, Pancesti,
Parjol, Plopana, Poduri, Podu Turcului, Prajesti, Racova, Racaciuni, Rachitoasa, Rosiori, Sanduleni, Sascut,
Sarata, Saucesti, Scorteni, Secuieni, Stanisesti, Solont, Strugari, Stefan cel Mare, Tamasi, Targu Trotus,
Traian, Tatarasti, Ungureni, Urechesti, Valea Seaca, Vultureni, Zemes.
Impreuna in calitate de delegatar (denumiti in cele ce urmeaza „Delegatarul”), pe de o parte,
si
ECO SUD S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Ankara nr. 3, sector 1, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului Bucuresti, sub nr. J40/4022/2001, CUI RO 1383255, rerezentata legal prin domnul
Administrator Adrian Mirel Scarlat, in calitate de delegat (denumita in cele ce urmeaza „Delegatul”), lider al
asocierii ECO SUD S.A. – HIGH SORTING S.A. – ANDUNA SERVIMOB S.R.L.,
denumite in continuare impreuna „Partile” si separat „Partea”,
AVAND IN VEDERE CA:
(1) Intre parti a fost incheiat contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare nr. 1087 din
data de 16 aprilie 2018 („Contractul de Delegare”),

(2) In prezent este in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu („OUG 74/2018”), cu modificarile si completarile ulterioare, prin care, printre
alte masuri, a fost instituita si contributia pentru economia circulara, cu aplicare incepand din data de
01.01.2019, in valoare de 30 de lei + TVA per tona,
Partile au decis incheierea prezentului Act Aditional („Actul Aditional”), cu urmatorul continut:
Art. 1. (1) Capitolul VIII, articolul 16 alineatul (1) se modifica in conformitate cu fisele de fundamentare
puse la dispozitie de catre Delegat si va avea urmatorul continut:
„(2) Tariful pe care Delegatul are dreptul sa il aplice este de:
 119,29 lei/tona pentru activitatea de transfer;


3,01 lei/tona pentru activitatea de sortare a Deseurilor;



0,32 lei/tona pentru activitatea de compostare a Deseurilor;



81,28 lei/tona pentru depozitarea Deseurilor;



125,74 lei/tona pentru stocarea temporara a deseurilor voluminoase si menajere periculoase;
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78,43 lei/tona pentru preluarea deseurilor din constructii si demolari in vederea sortarii si tratarii.

La toate tarifele mentionate mai sus se va adauga TVA.
Prezenta modificare are drept cauza prevederile OUG 74/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si
se intemeiaza pe Fisele de Fundamentare anexate la prezentul Act Aditional. Aceste Fise de Fundamentare
nu sunt modificate sub nici un alt aspect fata de Propunerea Financiara din anul 2014, exceptand contributia
pentru economia circulara.
Art. 2 – ADIS Bacau se obliga sa depuna toate diligentele in vederea asigurarii contului operatorului, dupa
finalizarea procedurilor de executare silita aflate in derulare la data semnarii prezentului Act Aditional.
Art. 3 – Fisele de fundamentare - Anexa 1 la prezentul Act Aditional, sunt parte integranta din acesta.
Prezentul Act Aditional a fost incheiat in ………. exemplare originale, in limba romana, astazi..........…
2019, la ..........., cate unul pentru: ADIS, fiecare unitate administrativ-teritoriala care constituie Delegatarul
si Delegat.
Pentru Delegatar, ADIS
Delegat,
Prin Presedinte,
Prin Director General,
Sorin Brasoveanu
Adrian Mirel Scarlat
Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
SECRETARUL COMUNEI CĂIUȚI,
CĂPĂȚÎNĂ RAMONA
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