
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA- NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELCIU 

Nr.492 din 20.01.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind respingerea propunerilor de Acte Adiţionale la Contractul privind Delegarea prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. 

Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 -24.12.2020 şi aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la 
Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 
1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 în forma 

modificată de A.O.I. Deseuri Bistrita-Năsăud 
. . 

Primarul comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud; 

Având în vedere 

-Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Telciu, înregistrat sub nr.492 din

20.01.2021;

-Raportul domnului Ganea Nistor-Pavel, persoană responsabilă mediu în cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.490 din data de 20.01.2021.

-Referatul de aprobare al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.491 din 20.01.2021.

-Hotărârea nr.18 din 24.03.2008 a Consiliului local Telciu privind asocierea în cadrul Asociaţiei

de Dezvoltare lntercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul

Bistriţa - Năsăud.

-Hotărârea A.G.A. A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr.159 din 03.12.2018 privind atribuirea şi

încheierea Contractului "Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare

respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale

inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al

Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud" către operatorul declarat câştigător al

licitaţiei publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018;

- Adresa nr. 216 din data de 18.01.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru

gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.

- Notă de fundamentare nr. 9 din 15.01.2021 a A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud privind
respingerea propunerilor de Acte Adiţionale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a
serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada
15.10.2020 -24.12.2020;
- Nota de fundamentare nr. 1 O din 15.01.2021 a A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud privind
aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului
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public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 I
24.12.2020 în forma modificată de A.O.I. Deseuri Bistrita-Năsăud; 

I ' 

- Adresa nr. 9811 din 15.10.2020, transmisă de SC Supercom SA şi înregistrată la sediul

Asociatiei sub nr. 2952 din 16.10.2020;
I 

- Adresa nr. 11637 din 05.12.2020, transmisă de SC Supercom SA şi înregistrată la sediul

Asociatiei sub nr. 3731 din 07.12.2020;
. 

- Adresa nr. 12345 din 24.12.2020, transmisă de SC Supercom SA şi înregistrată la sediul

Asociaţiei sub nr. 3969 din 24.12.2020;

- Adresa nr. 3277 din 30.10.2020 transmisă de Asociaţie către SC Supercom SA;

- Adresa nr. 1 din 04.01.2021 transmisă de Asociaţie către SC Supercom SA;

- Adresa nr. 143 din 06.01.2021 transmisă de SC Supercom SA şi înregistrată la sediul

Asociaţiei sub nr. 87 din 06.01.2021;

- Adresa nr. 183 din 14.01.2021 transmisă de Asociaţie către SC Supercom SA;

-Proces-verbal de afişaj al proiectului de hotărâre privind respingerea propunerilorde Acte
Adiţionale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare
nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 şi
aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului
public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 I
24.12.2020 în forma modificată de A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud, înregistrat sub nr.493 din
20.01.2021.
-Proces-verbal dezafişaj al proiectului de hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte
Adiţionale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare
nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 şi
aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului
public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 I
24.12.2020 în forma modificată de A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud, înregistrat sub nr.1615 din
05.03.2021.
-Avizul consultativ al Comisiei de buget-finante, dezvoltare economica, juridică şi de
disciplină, muncă şi protecţie socială , înregistrat cu nr._din _._.2021.
-Avizul consultativ al Comisiei de agricultură şi silvicultură, administrarea domeniului public şi
privat al comunei ,înregistrat cu nr._ din _._.2021.
-Avizul consultativ al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, înregistrat cu nr. din 

. .  2021.

În baza prevederilor: 

-Art. 17, alin. (1), lit. a) - e) şi lit. i) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,

republicatăcu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-Art. 8, alin. (3), lit. d"2 , art. 1 O alin. (5)şi art. 32, alin. (3), din Legea nr. 51/2006, Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicatăcu modificările şi completările ulterioare;
-Art. 13, alin. (1), lit. b) şi alin. (2), art. 27, alin. (2); art. 28din Legea nr. 101/2006, Legea

Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicatăcu modificările şi completările ulterioare.

-Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

republicată;
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În temeiul prevederilor: 

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se resping toate propunerile de Acte Adiţionale la Contractul de concesiune nr. 
1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv 
activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv 
deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor 
de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud, cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din 
prezenta Hotărâre, transmise de S.C.Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020. 

Art.2.(1 )Se aprobă Actul Adiţional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 1277 /2018 
privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de 
colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv deşeuri periculoase 
din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din 
judeţul Bistriţa-Năsăud, propus de Operator prin adresa nr. 12345 I 24.12.2020 în forma 
modificată de A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 

(2) Actul Adiţional nr. 4 urmează să producă efecte pe perioada menţionată în cuprinsul
său dar nu mai devreme de data semnării sale de către ambele părţi. 

Art.3 Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului în calitate de 
__ să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei, pe seama şi în numele comunei 
Telciu, în conformitate cu cele prevăzute la art. 1 din prezenta Hotărâre. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana 
nominalizată la punctul nr.3 şi primarul comunei Telciu, domnul Mureşan Sever; 

Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu - voturi „pentru" - voturi "împotrivă" - voturi 
"abţineri" din totalul de --- consilieri locali prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri locali în funcţie . 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor

municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarului comunei Telciu, domnul Mureşan Sever;
- Persoana nominalizată la Art. 3 din prezenta Hotărâre.
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PROIECT 

Conform Dispozitlei m·.3/08.09.2020 articolul 3, punctele 1,2,3,4 emisa de 

Pl'esedintele Consiliului Judctcan BistritaMNasand si Presendinte al ADI 

Bistrita Nasaud emitem spre analiza 

ACTUL ADITIONAL NR.4 LA CONTRACT DE CONCESIUNE 

NR. 1277 DIN DATA DE 06.12.2018PRIVIND DELEGAREA PRIN 

CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, 

RESPECTIV ACTIVITATEA DE COLECTARE,TRANSPORT ŞI 

TRANSFER AL DEŞEURILOR MUNICII> ALE INCLUSIV DEŞEURI 

PERICULOASE DIN DEŞEURI 

MENAJERE ŞI MANAGEMENTUL STAŢIILOR DE TRANSFER ŞI AL 

CENTRELOR DE COLECTARE DIN JUDEŢUL BISTRITA-NĂSĂUD 

Preambul 

A vând in vedere: 

dispoziţiile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si 

dispoziţiile Legii 1 O 1/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor 

prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de 

servicii. 

dispoziţiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată 

Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2018 pentrn modificarea şi completarea Legii nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii m. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de mgenţă a 

dispoziţiile Legii m. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, republicată 

dispoziţiile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, republicată 
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Hotararea Guvernului Nr.857/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 

si concesiune de servicii din legea m. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si 

concesiunile de servicii; 

Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de salubrizare a localităţilor. 

Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caiet11lui de sarcini-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Ordin ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de 

salubrizare a localităţilor 

Ordin ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Memorandum Ministernl Fondurilor Europene, semnat de Prim-Ministru Ludovic 

Orban si avizat de: Ion Stefan-Ministrn lucrărilor publice, dezvoltării si 

administraţiei; Costel Alexe-Ministm Mediului, apelor si pădurilor; Vasile Florin 

Calu- Ministru finanţelor publice; Ionel Tescarn - preşedinte ANRSC, Ion Marcel 

Botos-Ministru Fondurilor Europene. 

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Gestionarea Integrata a Deşeurilor Municipale in Judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 114 din 

data de 14.12.2016, prin care s-a hotărât organizarea unei proceduri de atribuire a 

unui contrnct de concesi.une în vederea prestării serviciului de salubrizare la nivelul 

Judeţului Bistriţa-Năsăud, în favoarea unităţilor administrativ teritoriale membre, cu 

respectarea de către Asociaţie a drepturilor ce i-au fost transmise prin statutul 

Asociaţiei şi a prevederilor legale incidente în materie. 

Rezultah1l procedurii de atribuire organizate în vederea atribuirii prezentului 

contract de concesiune. 
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Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Gestionarea Integrata a Deşeurilor Municipale in Judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 159 din 

data de 03.12.2018 prin care s-a decis atribuirea contractului în favoarea 

S.C.SUPERCOM S.A, în calitatea de ofertant desemnat castigator.

Păt1ile: 

1.1. Asociaţia de Dezvoltare Iutercomuuitară pentru Gestionarea 

Integrată a Deşeurilor Municipale iu Judeţul �istrita-Năsăud, cu sediul în 

Bistriţa, Strada Păcii, lll'. 2A, judeţul Bistriţa-Năsăud, România, având cod de 

identificare fiscală 24003861, reprezentată prin Etnii Radu Moldovan, având funcţia 

de Preşedinte, pe de o parte, în calitate de Concedent (denumită în continuare 

Concedentul sau Delegatarul), 

Şi 

1.2. Operatorul S.C. SUPERCOM S.A., codul unic de înregistrare CUI RO 

3884955, cu sediul principal în Bucureşti, str. Gherghitei, nr. 23 C, Sector 2, cod 

poştal 022512, reprezentată legal prin Dr. Ec. Ilie Ionel Ciuclea, având funcţia de 

Preşedinte- Administrator Unic, pe de altă parte, în calitate de Concesionar 

(denumită în continuare Concesionarul sau Operatorul) 

au convenit încheierea prezentului act aditional, cu respectarea următoarelor clauze: 

Art. 1 In baza Legii nr. l O 1/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor,

prevederile art 2 pct.3a, a fost semnat Contractul de concesiune privind delegarea 

prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, 

transport si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri 

menajere si managementul .stafiilor de transfer al centrelor de colectare din jndetul 

BistritawNasaud nr. 1277 din data de 06.12.2018 astfel cum a fost modificat prin 
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Actul aditional m. 1/04.03.2019, Actul aditional nr. 2/22.10.2019, Actul aditional 

nr. 3/23.07.2020. Contractul de concesiune privind delegarea prin concesiune a 

serviciului public de salubrizal'e, respectiv activitatea de colectare, transpo1t si 

transfer al deseudlm· municipale inclusiv desem·i periculoase din deseuri menajere 

si managementul statiilor de transfer al centrelor de colectare din judetul Bistrita" 

Nasaud si actele aditionale vor fi denumite in cele ce urmeaza împreuna pe scurt 

,,Contract de concesiune". 

Art. 2 Facturarea si plata prestarii serviciului de colectare si transport a deseurilor 

municipale ( fractia uscata si fractia umeda ) se va efectua conform prevederilor 

art.17 alin. e )din Legea 211/2011 privind regimul deseurîlor, in baza " frecventelor 

de colectare" cu modificarea corespunzătoare a tarifelor în vederea integrării 

costurilor suplimentare apărute în urma modificărilor realizarii investitiilor solicitate 

de ADI Bistl'ita"Nasaud care a generat modificari în sistemului de colectare: costuri 

de investiţii (echipamente suplimentare necesare) şi costuri de operare. Operatorul 

de colectare si transport al deseurilor municipale va respecta programele de colectare 

întocmite <lupa principiul "din poarta in poarta" si aprobate de ADI Bistrita"Nasaud 

,fora a avea responsabilitatea cantitatilor colecate sial calitatii deseurilor. 

Art.3 CAPITOLUL IV: Dnrata Contractului clin Contractul cadru de 

concesiune, se modifica si va avea urmatorul continut: 

".Durata contractului de delegare a gestiunii este de 8 ani si se calculează incepand 

cu data iutrarii iu vigoare a actuluiaditional nr. 2 , cu posibilitate de prelungire, 

în situaţia în care sunt impuse investiţii Operatorului,lnr nmortizarca acestora 1>c 

perioada rămasă din contract conduce la depăşirea pragului de suportabilitate 

al tarifelor/taxelor utilizatorilor." 
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Art.4 CAPITOLUL V: Rcdeventa si garantia de buna cxccutie a Contl'actul 

cadru de concesiune, se modifica, se completeaza si va avea urmatorul 

continut: 

5.2.Garanţia de bună execuţie a contractului constituită de Operator va fi supusă 

următoarelor reglementări: 

5.2.1.0peratorul are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data semnării contractului, 

( să depună cu titlu de garanţie suma de 2.469 .551 Lei fără TV A 

C' _) 
5.2.2.Garanţia se va constitui în una din următoarele modalităţi: 

a)prin virament bancar, in contul R066 BTRL 0060 1202 R098 53XX

b )prin scrisoare de garanţie bancară, constituită la o bancă agreată in prealabil de 

către Delegatar 

c) printr-o polita de asigurare emisa de o societate de asigurari.

Art 5 CAPITOLUL VI: Dl'eptul partilor, art. 6.1. Drepturile operatorului din 

Contrnctul cadru de concesiune, se completcaza siva avea urmatorul continut: 

h) "de a rezilia contrach1l, în condiţiile legii precum şi in condiţiile prevăzute prin

prezentul contract şi de a aplica orice alte sancţiuni legale sau contractuale pe care 

le are Ia dispoziţie, in mod cumulativ, în cazul în care Delegataml nu respectă 

obligaţiile sale legale sa\1 obligaţiile asumate prin contractul de delegare. 

i )sa emita factura catre Delegatar ( ADI/UTA-uri) in primele 10 zile cadendaristice 

ale lunii si sa o trimita catrc acesta, atat electronic cat si prin depunere fizica in 

vederea efectuarii platii." 
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Art.6 CAPITOLUL VII: Obligatiile partilor, al't.7.2. Obligaţiile delegatarului 

din Contractul cadm de concesiune, se modifica siva avea urmatorul continut: 

Obligatiile Delegatamlui se completeaza dupa cum unneaza: 

p) Sa plateasca in termen de 15 zile de Ia confirmarea facturii primita de la Operator;

q) Neachitarea facturii de catre Delegatar in termen de 30 de zile de Ia data scadentei

atrage penalitat.i de intarziere stabilite conform reglementarilor in vigoare, <lupa cum

urmeaza:

r) Penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi <lupa data scadenta; :

s) Pena1itatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la te1men a

obligatiilor bugetare; 

t) Valoarea totala a penalitatilor nu va putea depasii valoarea facturii si se

constituie in venit al Operatornlui;. 

u) Daca sumele datorate , inclusiv penalitatile nu au fost achitate <lupa 45 de zile de la

confirmarea factmii , Operatornl poate întrerupe furnizarea /prestarea serviciului cu

un preaviz de 5 zile lucratoaresi are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in

instanta sau sa puna in aplicare prevederile ART. 42 legea 51 /2006 'I Factura emisă

pentrn serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu".

v) Sa depună toate diligentele pentru respectarea în totalitate a prevederilor art. 24 alin.

6 litera d) din Legea 1 O 1/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, astfel cum

a fost modificata si republicata, conform cămia membrii comunitatilor locale,

persoane fizice sau juridice, au, in calitatea lor de utilizatori directi sau indirecti ai

serviciului de salubrizare, următoarele obligapi: ( .. .),"d) să asigure precolectarea

separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripfionate

şi amplasate în spaJii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în

propria gospodărie sau ca urmare a activităţi/or lucrative pe care le desfăşoară. "
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Art. 7 CAPITOLUL IX: Incetarea contractului de delegare a gestiunii din 

Contractul cadru de concesiune se completcaza si va avea urmatorul continut: 

"k. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Delegatar, prin reziliere 

de către Operator , cu plata unei despăgubil'i în sarcina Operatorului Delegatamlui; 

despăgubirea astfel datorată de către Delegatar va cuprinde toate prejudiciile cauzate 

Operatorului din încetarea contrach1lui înainte de tennenul stabilit in cuprinsul 

acestuia, inclusiv dar fara a se limita la valoarea investiţiilor neamortizate pana la 

data rezilierii/' 

l. in cazul neaplicării si nerespectării de către Delegatar a obligaţiilor prevăzute la

art. 30 alin. 6 din Legea 101/2006, in sih1atia în care Operatoml si�a îndeplinit

obligaţiile privind dotarea cu recipiente in conformitate cu prevedelile art. 21 alin 2

din Legea 1 O 1/2006, atunci Operatorul poate solicita, la libera sa alegere, fie:
- rezilierea unilaterala a Contractului de concesiune cu o notificare prealabila de 1 S

zile, cu plata unei despagubiri in sarcina Delegatarnlui stabilita conform lit. k) de

mai sus;

- solicitarea plaţii de penalităţi/despăgubiri de către Delegatar, echivalente cu valoarea

penalităţilor stabilite în sarcina Operatorului, cauzate de neatingerea indicatorilor de

performanţa.

În cazul în care Operatorul optează pentm aplicarea prevederilor menţionate la lit. I

alin. 2 de mai sus, atunci Delegatmul nu are dreptul şi nu poate să retină cu titlul de

penalitate nici o suma până la stabilirea modalităţii de compensare între părţi.

Art.8 CAPITOLUL X: Mentinerea echilibrului contractual si transferul 

riscurilor din Contractul cadru de concesiune se completeaza si va avea 

urmatornl contiuut: 

"10.5 .. Partite vor urmad m permanenta mentinerea echilibrului contractual 

/financiar al contractului ; 
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10.6. Operatorul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia 

obligatiilor sale, daca aceasta cresterea rezulta in mma unui eveniment de Porta 

Majora: 

10.7. In situatia in care, independent de Operator si de vointa sa, Modificarile 

Legislative, constrangeri telmice, economice, financiare sau in general, evenimente 

neprevazute care nu constituie evenimente de F011a Majora astfel cum sunt acestea 

definite in prezentul Contract, si daca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin 

modificari /ajustari de tarife, Partile se obliga sa renegocieze termenii si conditiile 

prezentului Contract, in scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al 

Contractului; 

10.8 Daca , Ia expirarea unei perioade de 60 de zile sau alt tennen stabilit de patii, 

de la începerea negocierilor prevazute in precedentul aliniatul precedent, acestea 

esueaza, atunci oricare dintre Parti va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti 

încetarea prezenntlui contract, faca ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 

Operatornl va avea obligatia de a presta Serviciul in continuare pe o durata de cel 

mult 180 de zile , in vederea asigmarii continuitatii Serviciului. u

Art.9. CAPITOLUL XI: Perceperea tmifelor de salubrizare de către Operator de la 

utilizatorii finali ai serviciului Perceperea tarifelor de salubrizare de către 

Operator se completcaza siva avea urmatorul contin11t: 

"11.5 Utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxa de 

salubrizare 

11.6. Plata contravalorii serviciului de salubrizare de către utilizatorii serviciului se 

va face in condiţiile stabilite prin Regulamentele de instituire a taxei de salubrizare." 
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Al't, 10. Se introduce Anexa 3 la Contractul de delegare- ,,Procedura de 

facturare" care va avea forma şi conţinutul prevăzut în Anexa 4 la prezentul 

Act Adiţional. 

Notă :prezenta procedură devine aplicabilă după intrarea în vigoare a HCL 

privind instituirea Taxei de Salubrizare si a Regulamentului de implementare a 

taxei de salubrizare. 

Incasarea conh·avalorii serviciului de salubrizare pentru beneficiarii casnici se 

realizează prin taxă, aceasta este calculată de către autoritatea publică locală pe baza 

tarifului inainlat si fundamentat de operator conform Ordin 109/2007 pentru 

activitate de colectare si transport a deseurilor municipale în conformitate cu 

contractul de delegare. 

A vând în vedere modificările aduse Legii nr. 51/2006 " Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice" care la art. 1 O alin. 13 şi 14> prevede: 

« (13) Taxele colectate la bugetele locale pentrn serviciile comunitare de 

utilităţi publice stabilite potrivi talin. (12) colectate la bugetele locale de autol'ităţile 

administraţiei publice locale pot fi virate, înfuncţie de modalitatea de gestiune 

aleasă, în bugetele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop plata 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţia în care serviciile comunitare de 

·utilităţi publice sunt asigurate prin intermediul asociaţiei de dezvoltare

intercomunitară. Diferenţele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local şi cel al

facturii emise de operator/operator regional/asociaţia de dezvoltare

intercomunitară pot fi suportate din venitmile proprii ale unităţilor administrativ

tedtodale, urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului»>

« (14) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au calitatea de persoane 

impozabile din punctul de vedere al TV A pentru asigurarea serviciilor de utilităţi 

publice pentm unităţile administrativ-teritoriale membre, atunci când acţionează 

conform art. 271 alin. (2) din Legea m. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
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modificările şicompletările· ulterioare", va creşte rolul asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, prin crearea temeiului legal, astfel încât unităţile administrativ

teritoriale membre să poată vira în bugetele asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară plata serviciilor de utilităţi publice iar, la rândul lor, ADI să le achite 

operatornlui prestator al serviciului, 

ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud va deveni persoană impozabilă din punct de 

vedere al TV A, începând cu data de O 1.11.2019. Asociaţia va avea obligaţia de a se 

înregistra în scopmi de TV A. 

Totodată, prin încheierea de contracte cu OIREP-urile autorizate, ADI 

Deşeuri Bistriţa-Năsăud va încasa sumele din compensarea costului net al deşeurilor 

de ambalaje, alaturi de veniturile din valmificarea deşeurilor reciclabilie rezultate în 

urma sortării. Aceste . sume vor fi destinate plăţii unei 

părţi din costurile cu activitătile de salubrizare, aşa cum vor fi ele explicate 

mai jos. 

Principiile de factnral'e se modifica si vor avea urmatorul continut : 

o Vitalia Service pentru Mediu S.R.L., va emite facturi pentru activitatile de sortare,

compostare si depozitarea cantitatilor colectate din UAT "urile din judet catre UAT

uri/ ADI Bish·ita Nasaud conform bonurilor de cantar si a situatiei confinnate de

operatornl de colectare si h·anspo1i.

• Facturile aferente, vor fi emise atat pentrn cantitatile de fractiei umede/ menajere

reziduale cat si pentrn fractiei uscate

Modul de facturare al S.C. SUPERCOM S.A. : 

e Incepand cu 01.01.2021, pentru asigurarea echilibrnlui contractual din punct de 

vedere financiar, facturare se va face lei/pel's/luna atat pentrn colectarea fractiei 
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uscate cat si pentru fractia umeda pentru numarul de locuitori din zonele nrbane si
rurale, confonn datelor transmise de Direcţia Regională de Statistică Bistriţa
Năsăud, la nivelul anului 2020 ( anexa la prezentul act aditional ) aferent fiecare
localitati dinjudet, precum si localitatile defalcate pe zone urbane si rurale, din care
se vor colecta deseurile municipale. Noile tarife înaintate de Operator si
fundamentate conform Ordinului ANRSC nr. l 09/2007 care vor fi aprobate de ADI
Bistrita-Nasaud.

• Variabila Qc, folosita in detalierea modului de facturare al S.C. SUPERCOM S.A.,
se inlocuieste cu variabila Np, unde Np = numarul de persoane de pe raza teritoriala
a ADI/UAT-mi, comunicat de Institutul National de Statistica, Ia sfarsitul anului
valabil pentru anul in curs, atat pentru deseurile reziduale cat si pentru fractia uscata
, rezultate din programele de colectare.

• Tarifele practicate pentm utilizatorii casnicii ( urban si rural) atat pentru fractia
umeda/menajere cat si fractia uscata/reciclabila, in facl11rare, sunt cele de la articolul
9 al prezentului act aditional , varianta lei/persoana/luna dupa fommla
= (Tarif lei/pers/luna* Np) +TVA

• Plata facturilor se va face de catre UAT-uri/ADI Bistiita-Nasaud pentru activitatea
de colectare si transport catre operatoml S.C. SUPERCOM S.A. si pentru
activitatile de sortare, compostare si depozitare a cantitatilor colectate din UAT "urile
componente judetului Bistrita-Nasaud, catre Vitalia Service pentru Mediu S.R.L.,
conform alin. 13 art. 1 O din legea 51/2006 ,Legea serviciilor comµnitare de utilitatii
publice cu modificarile si completarile ulterioare•>.

lncepând cu data de 01.01.2021, tarifele de salubrizare practicate de 

Operatorul SC Supercom SA, în judeţul Bistl'iţa-Năsăud, în cadntl 

Contractului ele Concesiune 1277 din 06.12.2018, sunt cele din fisele întocmite 
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conform Ordinului 109/2007 si sunt anexe la contract, facand parte integrala 

din acesta. 

Tarif 1 - casnici (persoane fizice) URBAN - tarif diferenţiat pentru colectarea 

separată şi transportul separat al deşeurilor REZIDUALE...... lei/pers/luna, 

fără TVA 

Tarif 2 - casnici (persoane fizice) URBAN - difel'enţiat pentl'u colectal'ea 

separată şi trausportnl sepal'at a fractiei uscate ......... lci/pers/luua, fă1·ă TV A 

Ta1•if 1 - casnici (persoane fizice) RURAL - tarif diferenţiat pentru colectarea 

separată şi trausporh1l separat al deşeurilor REZIDUALE ...... lei/pel's/luna fără 

TVA 

Tarif 2 - casnici (persoane fizice) RURAL - diferenţiat pentru colectarea 

separată şi transportul separat a fractiei uscate: ...... lei/pers/luna făl'ă TVA 

Tarif 1 - non-casnici (ag. ec./instituţii publice) RURAL+URBAN - tarif 

diferenţiat pentru colectarea separată şi transportul separat al cleşeul'ilor 

REZIDUALE: 196,28lei/tona, fora TVA 

Tarif 2 - non-casnici (ag. ec./instituţii publice) RURAL+URBAN - tarif 

diferenţiat pentl'u colectarea separată şi transportul separat al fractiei uscate : 

967,42 lei/tonă, fără TV A 

Tarif 3 � colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor din activităţi din 

construcţii/desfiinţări/amenajări provenind de la UTILIZATORI CASNICI 

(inclusiv asociaţii de locatarifproprietari) pe bază de comandă şi contrnct 

individual încheiat cu Operntol'ul: 187,17 lei!tonă, fără TVA sau 131,02 lei/mc, 

fără TVA 

Tarif 4 � colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor din activităţi din 

construcfii/desfiintări/amenajări provenind de LA 

UTILIZATORI/GENERATORI NON-CASNICI pe bază de comandă şi 

contrnct individual încheiat cu Operatorul: 146,96 lei/tonă, fără TVA sau 
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102,87 lei/mc, fără TV A 

Tarif 5 - colectarea, trnnsportul şi depozitarea şi valorificarea deşeurilor 

voluminoase provenind de la UTILIZATORI CASNICI (inclusiv asociaţii de 

locatari/prop1·ietari) pe bad de comandă şi contract individual încheiat cu 

Operatorul: 370,14 lei/tonă, fără TV A sau 129,58 lci/mc, fără TV A 

Tarif 6 - colectarea, tl'ansportul şi depozitarea şi valorificarea deşeurilor 

voluminoase provenind de LA UTILIZATORI/GENERATORI NON

CASNICI pe bază de comandă şi contract individual încheiat cu Operatorul: 

324,02 lei/tonă, fără TV A sau 113,41 lei/mc, fără TV A 

Tarif 7 - colectarea, tl'anspol'tul şi depozitarea deşeurilor abandonate: 153,50 

lei/mc, fără TV A 

Art. 11. Se elimina Anexa 4 la Regulamentul serviciului public de salubrizare 

„Procedura privind asigurarea trasabilitatii deseurilor colectate separat de pe raza 

U .A.T. -urilor. 

Art. 12. Se elimina Anexa 4 la Actul Aditional nr.2 la Contractul de Concesiune 

nr.1277/2018 

A11. l 2. Aplicarea tatifelor pentru facturarea in cazul neatingerii indicatotilor de 

performanta prevazuti la Scctiunea l, lit.B),, Indicatori de performanta ai Serviciului 

Public de salubrizare" se elimina. 

Art 13 Colectarea deşeurilor" din Anexa 7- Manualul de operare pentru 

serviciul de colectare�transport deşeuri" - la Caietul de Sarcini 

Se modifică, se completează şi va avea următorul conţinut: 

Facturarea si plata prestal'ii serviciului de coletare si transport a deseurilor 

municipale( fractia uscata si fraotia umeda ) sc va efectua conform prevederilor 
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m1. l 7 alin.e ) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, pentru respectarea 

instrnmentului economic " plateste cat arunci " in baza " frecventelor de colectare" 

. Operatorul de colectare si transport al deseurilor municipale va respecta programele 

de colectare întocmite dupa sistemul "din poarta in poarta„ si aprobate de ADI 

Bistrita-Nasaud , fora a avea responsabilitatea cantitatilor colecate si al calitatii 

deseurilor. 

,,Colectarea corecta si ordonata a deşeurilor reprezintă responsabilitatea 

depa1iamenl11lui tehnic, care are următoarele sarcini: 

• Organizarea tehnica a zonelor si traseelor de colectare

• ,,Cat mai compact": compactarea deşeurilor in cuva maşinii, sub consideraţia

regulilor de protecţie

o Asigurarea curteniei perimetrnlui platformelor de colectare după tenninarea

operaţiunii de colectare

• Asigurarea igienizării recipientilor de colectare inclusiv a cuvelor in care sunt

montate"

Art. 14 " Anexa 6 - Termeni şi noţiuni utilizate"- la Caietul de Sarcini, se 

completează cu următoareledcflniţii: 

53. reciclare - orice operafiune de valorificare prin care deşeurile sunt reprocesate

i'n produse, materiale sau substanţe pentru a-şi f11depli11i funcţia Io,· iniJială sau 

pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar m, 

include valorificarea energetică şi reprocesarea fn vederea folosirii materialelor 

drept combustibil sau pentru opera/lunile de rambleiere,· 

Art. 15 Capitolul 4.1. " Programul de operare" din Anexa 7 - Manualul de 

operare pentru serviciul de colectare-transport dcseurP' - la Caietul de Sarcini 

se modifica siva avea urmatornl continut : 
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Incepand cu data de 01.01.2021 fluxul de colectare asi transp01t a deseurilor 

municipale din cadrul UAT-urilor componente ADI-DESEORI Bistrita se va face 

pe 2 (doua) fractii umeda colectata în pubela neagra si din containere supraterane 

de 11001, iar fractiau scata se va colectata in pubela galbena prevazuta cu RFID 

dish'ibuita de operator in zona de case din mediul urban si rnral si din containere 

semi-îngropate de 3 mc cu specificatia afisata pentru tipul de deseu, (plastic/metal, 

hartie /carton sisticla) si predate la statia de sortare din cadiul CIMD Tarpiu, fara ca 

operatorul de colectare si transport sa fie responsabil fata de acuratetea si continutul 

din pubela galbena si din containere semi-îngropate destinate colectarii selective a 

fractiei uscate. 

Colectarea de�eurilor municipale se realizeaza cu urmatoarele frecvente de 

colectare 

Tip desen Mediul Urban Mediul Rural 

Case Blocuri Case Blocuri 

Fractia umeda 3 ori/luna I data/ 2 zile - vara 

( Menajer si 3 ori/luna de 2 ori/sapt. 

similar) 1 data /3 zile -iama 

Fractia uscata 1 data/luna 1 data I 2 saptamani 1 data/luna 1 data /2 sapt. 

- - -

Ai't.16 .Se modifica nrt.110 alin.2 Regulamentul de salubrizare, Anexa 1 la 

Actul aditional nr.2, Privind campaniile de promovare si informare a 

populatiei cu privfre la activitatea depusa, si va avea urmatorul continut: 

„Pe toată perioada de desfăşurare a contractului, Operntornl va investi minim 35.000 

euro/an ( aprox.171.SOOlei) in care 30.000 euro/an ( aprox.147.000 lei) în activităţi 

de informare conştientizare şi educare a populaţiei,cu privire la colectarea selectivă 
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a deşeurilor şi minim 5.000 euro/an ( aprox.24.500 lei ) în activităţi de informare, 

conştientizare şi educarea a populatieicu privire la campaniile de colectare a 

deşeurilor voluminoase şi colectarea deseurilor din construcţii şi desfiinţări„

Art. 17. Prezentul act aditional se completează cu nonnele legale incidente în 

materie. Orice modificare a legislaţiei va conduce la modificarea de drept a 

prezentului contract. 

Art. 18 . Celelalte clauze din contractul 1277, actul aditional nr. 1, actul aditional 

nr.2 si actul aditional nr.3 raman valabile. 

Art.19 Prezentul act adiţional la contractul de concesiune nr. 1277 din data de 

06.12.2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, 

respectiv activitatea de colectare,transpmt şi transfer al deşeurilor municipale 

inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul staţiilor de 

transfer şi al centrelor de colectare din judeţul Bistiita-Năsăud intră în vigoare la 

data semnării lui şi a fost încheiat în 3 exemplare. 
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Adresa ADI BISTRITA 3277/30.10.2020 Punct de vedere SUPERCOM fundamentat pe prevederile legale 

enuntate mai jos 

Art. I - Nu presupune o modificare a Contractului fiind neclară necesitatea 
I 
Art.I - Nu solicitam o modificarea a contractului, respingem afirmatia d

clauzei. în plus se face trimitere doar la prevederile art 2 pct. 3a) şi 3c) din voastra ca este neclara necesitatea clauzei si argumentam prin: 

Legea 101/2006, or obiectul Contractului de concesiune cuprinde mult mai 
multe activităţi. 

1 

o Respectarea activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare care la art.
2 alin (3) din legea 101/2006 Serviciul de salubrizare cuprinde
următoarele activităţi: a) colectarea separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv :fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori, iar la litera j) a aceluiasi articol ,., 
administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a L11Stalaţiilor de eliminare a 
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare"; legea deÎmeste in clar 
ca sunt activitatii distincte; 

• Prin proiectul de modificare a Legii 101/2006 in vederea implementării
prevederilor Memorandumului privind exercitarea atribuţiilor de control
a modului de calcul a taxelor/tarifelor de către A.N.R.S.C., se propun

următoarele:licenţierea tuturor operatorilor care prestează activităţi
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ale serviciului de salubrizare, nu numai a operatorilor de 

colectare/transport şi depozitare; astfel activităţile serviciului de 

salubrizare pot fi prestate numai de către operatori licenţiaţi care au 

încheiate contracte de delegare/hotărâri de dare în administrare,

prevederi necesare pentru tm mai bun control al activităţii operatorilor 

de salubrizare; 

• Actului aditional numarul 2 la contractul in cauza a stabilit faptul ca, !

costul depozitarii si al sortarii nu mai intra in calculul tarifelor

noastre, nu mai sunt in componenta fisei I 09. Faptul ca plata depozitarii

si a sortarii, se deruleaza prin companiei noastre este doar un artificiu

economic cerut de ADI Bistrita pentru a transfera un eventual blocaj

financiar catre SC SUPERCOM SA, operatorul de colectare si transport.

• O alta problema este costul suplimentar rezultat din penalitati datorita

intarizerilor la plata ale U AT-urilor care induc pierderi SC SUPERCOM

SA. SC SUPERCOM SA fiind doar tm. intermediar·de platî.

Art. 2 - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată I Dorim sa va reamintim urmatoarele : 

având în vedere următoarele: 

- Potrivit Regulamentului de salubrizare - Anexa 1 la Actul adiţional 

m. 2, instrwnentul economic "plăteşte pentru cât anmci" se aplică după

.--.. 

2 

Pentru functionarea sistemului au fost asumate de toti cei implicati masu.-ri care 

sa asigure atingerea parametrilor proiectati prin contract : 

1) UAT-urile vor prevede prin HCL-uri prerogative pentru politia locala

cu privire la colectarea selectiva ( coercitie)
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metoda frecvenţei de colectare si a.volumului ridicat lunar (art. 21 şi art.
25 alin. (2)). Mai mult decât atât a.-rt. 17 alin. (1) din Legea 211/2011
prevede ca obligaţie a Asociaţiei implementarea instrumentului
economic, bazat oe cel putin unul dintre elementele enumerate la lit. e) a
aceluiaşi articol.
I b ceea ce priveşte· ultima parte a articolului, respectiv "(-) fmi a avea

responsabiiitatea:caotităţilorrolectateşiai�deşemilor aşa cum am specificat şi
cu ocazia propunerilor dumneavoastră de Act adiţional nr.3, Operatorul este
răspunzător nu doar din punct de vedere cantitativ ci şi de calitatea

serviciului prestat şi în subsidiar şi de calitatea deşeurilor cu valoare de

piaţă pe care le colectează. 

în acest sens prin Procedura de acceptare a deşeurilor în Staţia de
Sortare (aşa cum sunt recomandările RAMBOLL), se urmăreşte ca ambii

Operatori ai SMID să fie răspunzători de calitatea deşeurilor cu valoare de
piaţă ţinându-se cont de prevederile din Anexa 7 a Legii 2011/2011.
Indicatorii Staţiei de sortare sunt în strânsă şi directă legătură cu indicatorii
impuşi Operatorului de colectare şi transport neexistând posibilitatea tratării
separate a acestora.

Mai mult decât atât, aşa cum bine ştiţi, în recomandările Ministerului
Mediului de aplicare a OUG 74/2018 "(-) colectarea.separa!ă neconfunnă va :fi

3 
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2) Montarea de camere pentru platformele din orase, crearea unui
dispecerat la nivelul politiei locale la care sa aibe acces atat operatorul Jcat si ADI-ul 

3) Crearea unui mod transparent pentru depozitarea :fractiilor uscate in
CMID -T arpiu ( boxe )

4) Introducerea unei masuri de coercitie pentru utilizatori
5) Implementarea sistemului RF-id pentru pubela galbena, monitorizarea

colectarii, dotarea utilajelor cu sisteme de citire RF-ID, dotarea cu
casete pentru containerele :fractie reziduala, aplicatie GSM pentru
utilizatori

Toate acestea au fost aprobate pentru implementarea sistemului plateste
pentru cat arunci.

Pana la data prezentei nu au fost realizate decat investitiile asumate de catre SC

SUPERCOM SA, prin urmare cum poate fi asumat indicatorul de cantitate si
calitate daca nu au fost realizate masurile aswnate de partile implicate? ISistemul in momentul actual fimctioneaza pe acelasi principiu ca si inainte de I 
implementarea OUG 74 datorita faptului ca nu au fost luate masuri 

!administrative de catre UAT-uri
l 
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a.,rs:atatl de operator în baza unei proce:iuri 51abi1ită de UAT/ADl Cazurile de colectare Nu considerăm ca fiind o problemă identificată datorită faptului că SC 
neoonfutmălde:i.ti:ficarevor:fi raportatededitre operatoria UAT/ADl (.-) Opera!oru1 va avea Supercom SA nu colectează "la gramadă fT deşeurile cu potenţial a fi reciclate si 
dreptlll reincadr&ii deşeurilorreciclabile,respediv a bio:ieşrurilor colectate.separat în deşeuri aceasta lucru a fost acceptat si de Comisia formata ca urmare a Dispozitie nr.3. 
reziduale cu aplicarea tariful respectiv în ca2lJ1 ÎO care se oonstată m grad de impurificare a 

I 
In toata legislatia care reglementeaza activitatea serviciului de salubrizare 

acestora.rnaimarede25o/o,respectivl0% .. " si mai ales in contractul cadru, elaborat de AN'"RSC, conform Ordinului

4 
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Presedintelui 82/2015, singurele obligatii prevazute pentru operatorul de 
colectare si transport sunt cele de la articolele mai jos mentionate in acest act 
normativ sunt urmatoarele: 

o ai."1.19 litera c ), d) si e
"c) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, se
colectează în recipiente de culoare albastră;
d) deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează
în recipiente de culoare galbenă;
e) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se
colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis
amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică."

o Art.22 din acelasi Ordin la alin ( 4) prevede ca"( 4) Încărcarea deşeurilor
municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din
recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea
încărcării acestora în autovehicule."''

;'' 
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Referitor la „Operatorul este răspunzător nu doar din punct de vedere 

cantitativ ci şi de calitatea serviciului prestat şi în subsidiar şi de calitatea 

deşeurilor cu valoare de piaţă pe care le colectează." conform principiului 

din domeniul dreptului „unde legea nu distinge, nici personal nu trebuie să 

distingem" 

o Art.113 din aceleasi ordin prezinta obligatiile operatorului de

colectare si a UAT -ului '4(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor 

acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea 

eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri 

în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu;(2) 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să înfiinţeze 

sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populaţiei 

privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, 

inclusiv a elevilor din toate unităţile de învăţământ pe care le 

gestionează;(3) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru 

realizarea colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea 

utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în 

recipientele de colectare." 

• Legea Nr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011 Republicată privind

regimul deşeurilor, art 17, litera e)" să implementeze, începând cu data
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de I ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu 

respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, instrumentul economic "plăteşte pentru cât arunci", bazat pe 

cel puţin unul dintre u..-rnătoarele elemente: 

(i) volum;

(ii) frecvenţă de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizaţi;

Instrumentul economic "plăteşte pentru cât arunci" se refera la 

utilizator, nu la ADI-uri sau UAT-uri. In judetul Bistrita Nasaud nu se aplica 

acest instrument pentru simplul fapt ca, utiliza.tonµ plateste suma fixa, 

indiferent cat arunca, el are insituita o taxa fixa, din care ADI-ul si UAT-urile 

finanteaza serviciul. 

In ceea ce priveste cel de-al doilea criteriu invocat, precizam ca este eronat, 

avand-se in vedere ca in cazul volumului ridicat lunar, cuantificarea rezultatelor 

ar trebui facuta în MC, nu in tone. Cand vorbim de tone, alegem criteriu '" 

greutate". 

· Legea Nr. 101/2006 din 25 aprilie 2006 Legea serviciului de salubrizare a

localităţilor la Art. 1 "(9) Unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de

deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în

6 
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recipientele amplasate în aria lor teritorială." si la Art. 24 "(6) Membrii ! 

comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice au, în calitatea lor de I 
utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele I 

! 
obligaţii: d) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de 

operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special 

amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie, sau ca 

urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară;" Concluzia acestor doua 

articole de lege este ca, operatorul de colectare si transport nu are nici calitatea 

de proprietar, nici nu are obligatia de precolectare la sursa. Colectarea si 

transportul nu iru:1uenteaza calitatea deseurilor din recipient. 

Art. 3 - Propunerea făcută de SC Supercom SA cu privire la modificarea art. Art. 3 - Durata contractului de delegare a gestiunii este de 8 ani si se calculează 

24 din Actul adiţional nr. 2 în sensul că perioada de 8 ani curge de la data incepand cu data intrarii in vigoare a actului aditional nr2, cu posibilitate de 

intrării în vigoare a Actului adiţional nr. 2 (01.112019) nu poate fi acceptată prelungire, în situaţia în care sunt impuse investiţii Operatorului, iar 

deoarece generează deja o prelungire automată semnificativă a Contractului. amortizarea acestora pe perioada rămasă din contract conduce la depăşirea 

Prelungirea Contractului, aşa cum a fost stabilită în Actul adiţional nr. 2 a avut pragului de suportabilitate al ta.T"Î.felor/taxelor utilizatorilor. 

în vedere tocmai amortizarea investiţiilor impuse în sarcina Operatorului. In Legea Nr. 101/2006 din 25 aprilie 2006 Republicată Legea 

Nu se impune la acest moment prelungirea duratei Contractului, aşa serviciului de salubrizare a localităţilor, impune: Art. 28, alin (2) Investiţiile

fc t st bil.tă · Actul diti al 2 
realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, 

cum a os ea a 1 pnn a �.on nr. . 
modernizarea şi dezvoltarea sistem.ului public de salubrizare se vor amortiza de 
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către aceştia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubri..zare. 

Dintr-o eroare, investitiile facute de SC SUPERCOM SA conform 
actului aditional nr.2, au fost amortizate prin tarife pe o perioada de 96 de luni, 
dar din contract nu au mai ram.as decat 85 de luni. 

Art. 4 - Nu se impune completarea Capitolului VI art. 6.1 din Contractul de I Art. 4 - Modificarea stipulata h) "de a rezilia contractul, în condiţiile legii 
Concesiune.cu lit. h) deoarece această prevedere este deja stipulată în Contract 
la art. 9.1, ultimul punct (după literaj fără să fie numerotat), printre cazurile 
de încetare fiind prevăzut: "prin reziliere de către Operator, cu JX)S!bilitatea acoroării. unor 
d�aubiri de căire itsanţele de jl.rlrollă competeme, în căzui coosta1ării unor abateri grave ale 
Deiegat:nuiui, ca:uzatedeculpasaexclusiw,înexea.It3reaobog;Jţfilorceii revinpotrivitprezenIUlui 
coIIlrad:. Clauza existentă este o redare a textului de la art. 105 alin. (1) lit. b) 
din HG nr. 867/2016. 

precum şi in condiţiile prevăzute prin prezentul contract şi de a aplica orice alte 
sancţiuni legale sau contractuale pe care le are la dispoziţie, in mod cumulativ, 1
în.cazul în care Delegata.,.-ul nu respectă obligaţiile sale legale sau obligaţiile ! 
asumate prin contractul de delegare" este identica cu litera j din capitoulul 
6.2. Drepturile delegatarului. In concluzie, nu este nimic ilegal, si consideram 
ca, in acest caz, ori se renunta de ambele parti., ori se stipuleaza acest drept 
ambelor parti. 

Referitor la completarea adusă prin lit, i) menţionăm că termenul de Referitor la completarea privind termenul de emitere a facturii, suntem de acord 

emitere a facturilor depinde de termenul de aducere spre avizare a cantităţilor. sa eliminam acesta prevedere doar daca contractul CMID-SUPERCOM va

Prin urmare considerăm că nu poate fi stabilit un te�en fix de emitere a include aceleasi clauze care sa permita eliminarea penalitatilor de intarziere

facturilor. care nu sunt cauzate de catre SC SUPERCOM SA, sau care sa fie suportate de

Drept urmare considerăm că modificările/completările de ia acest 
articol din propunere nu se impun. 

-
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Art. 5 - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată având în I Echilibrul contractual este stabilit si prin ordinul ANRSC 109, cuantmnul 

vedere următoarele: penalizarilor trebuie sa fie echitabil pentru ambele parti. 

Este o modificare care urmăreşte exclusiv sa.,cţionarea Deiegatarului, Art. 5- Modificarea a fost inclusa pentru ca au „existat imprejurari obiective

care nu a fost. reglementată iniţial, neexistând nicio împrejurare care au justificat modificarea clauzelor contractuale" si anume, intarzieri mari 

obiectivă nou apărută care să justifice modificarea clauzelor la plata facturilor emise. 

contractuale·în vederea introducerii acestor sancţiuni LEGEA Nr. 51/2006 Republicată Legea serviciilor comunitare de 

- De altfel aceasta poate fi calificată drept o modificare substanţială utilităţi publice prevede la Articolul 42 Aliniatul 9) Factura pentru serviciile

nepermisă, potrivit art. 106 alin. (2) lit. b) din Legea 100/2016: "b) fumizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare

modificarea schimbă ecbilibru1 economic a! contradl.llui de concesiune în -favoarea celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice,

concesionaruluişi/saualoc:areariscurilorîntrepăqimtr-unmoocarenuafustprevă:zlltfu persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să achite facturile reprezentând

c:on<XSiuneadel.oo:&:isauînconcesiuneadeserviciiiniţia]â contravaloarea serviciilor fumizate/prestate în termenul de scadenţă de 15 zile

- Cu privire la ultimul punct al art. 5, art. 42 alin. (11) din Legea 51/2006 de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de

a fost modificat şi nu mai permite întreruperea serviciului, forma scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.

actuală prevăzând doar dreptul de a solicita plata debitelor în instanţă: Aliniatul l O) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile

"(ll)dacăs.n:neledatorate,:inclusiv.p,,alităţil�nuaufostad:rit:lteîo.te:rneo.de45dezil.e de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite conform 

de la primirea.:fucturii, operatorul are dreptul săsolicite:reo..iperarea debitâorîninst:laţă" reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează: 

- Factura are, potrivit art. 42 (6Al) din Legea 51/2006, titlu executoriu a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

pentru utilizatorii serviciului, textul de lege reglementând furnizarea b) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen

serviciului pentru utilizatori, nu finanţarea serviciului, astfel încât să se a obligaţiilor bugetare; 

reglementeze caracterul executoriu al facturii emise. c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie

în venit al operatorului 
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Art. 6 - Nu se impune completarea Capito.ulai IX din Contractul de Concesrune ai lit k) Art. 6 - In acest moment exista o abatere grava de la contractul de concesiune 
deoareceac:eastăprevedereestedeja.stipulatăfuContractlaart.9.1,uhimulpuoct(dupălit.eraj :fără si exemplificam: Legea Nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
să fie numerotat), printre cazurile de încetare fiind prevăzut : ''prinrezilieredecătre concesiunile de servicii,ART. 5'11) contract de concesiune de servicii - contract 
Operatox; ai �bilitareaaooroării unor despăgubiri de cătreinst3atclede jooeca!ă rompetde, În cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului ad.miristrativ, încheiat în scris, prin 
căzui� unor abateri grave a/eDel�ui. cauzate de culpa sa exclusiva, îne<ecutarea care una sau mai multe autorităţi/entităţi contractante încredinţează prestarea şi

obli� ce :ii :revin potrivit prezentului.-oontracf. Clauza existentă este o redare a gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări prevăzută la lit. g), 
textului de la art 105 alin. (1) lit. b) din HG nr. 867/2016. unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru 

servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care

fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată". In judetul 
Bistrita-Nasaud, exista peste 18 operatori autorizati care, in cadrul centrelor de 
colectare cu aport vohmtar, preiau o cantitate importanta din :fractia uscata. 
Im.pactul generat de aceasta stare de fapt este major pentru ca produce 
perturbari in activitatea operatorului de colectare si transport, operatorului de 
sortare, ADI-ului. Rezulta ca, obligatia Delegatarului de a oferi exclusivitate în 
j udet, pentru care avem un contract încheiat, nu este respectata. De aceea, este 
necesar, ca Operatorul sa poate invoca aparitia unor abateri de la contract si in 
cazul, in care, nu se remediaza., sa poata înceta contractul. 

Art. 7 - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată având în I Art. 7 Avand in vedere ca, datorita implementarii noului contract, operatorul SC 
vedere următoarele: SUPERCOM SA a realizat o pierdere pe o perioada de 6 luni care nu mai poate 

10 
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- 10.5 - există posibilitatea introducerii în Contractul de concesiune a fi recuperata, este necesara introducerea unei clauze care sa permita

unul art. 10.5 cu textul ''Păqilev0runnăcii În permanerJ1ămeriţinereaecbihbrului operatorului evitarea unor astfel de situatii, tinand cont de urmatoarele :

contradwla! coottactului',.deşi nu considerăm necesară această completare Costurile fixe cu investitiile, costurile fixe cu personalul, combustibili .. etc ...

deoarece Capitolul X - Menţinerea echilibrului contractual şi transferul care trebuiesc platite

riscurilor, face referire exclusivă la menţinerea echilibrului contractual Situatia creata a avut Ia baza documentatia pusa la dispozitie de Dvs. si nu este

- 10.6 - Exoner3rea de răspundere în caz de neexecutare pentru Forţa culpa SC SUPERCOM SA.

Majoră este deja reglementată în Contract (Cap. XII). Această Avand in vedere faptul ca, SC SUPERCOM SA este într-un dezechilibru

propunere urmăreşte scutirea Operatorului de costurile suplimentare economic in acest contract, nu sunt recuperate cheltuielile de operare si mai

determinate de executarea contractului în caz de Forţă Majoră. Nu a grav, nu ne recuperam valoarea amortizabila a investitiilor facute, am

fost un aspect reglementat prin contractul Iniţial şi nu este justificată consideram ca este absolut oportun sa stipulam de comtm. acord, procedura

introducerea acestei chestiuni de o circumstanţă obiectivă şi nouă. contractuala de reglementare a acestei situatii prezente. Conform Legii Nr.

Poate fi calificată drept o modificare substanţială· a contractului 51/2006 Republicată Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice,

conform art. 106 alin.(2) lit b) Legea 100/2016: "Omooificareaunui Gestiunea delegate, ART. 29"(11) Contractul de delegare a gestiunii

CX)ntrad:deconcemmepepericiadadevalabilitateesteconsideralămoclificaresubsianţială cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

atunci câoo,prinaceastămodificare;caracterulconcesiuniidevmesubstacţial difuitfu!ă. q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale;

de ce! al concciunii îndleia!e.miţial. Este oonsiderată.modfficare-substanţ!ală orice s) menţinerea echilibrului contractual;"

modificare care îndeplineşte cel puţin una dintreurroătoareleoondiţii: (-) b) modifca:rea

sd:m:nbă ednli.brul eoonomic ai contractului de roncesiune fu. fuvoarea concesicoaruhi

şi/sau alocareariscurilorÎ!lf:repărţi într-un med care DU a fostprevăzlltîn CX)noesruneade

1uaări sau în conresruneide setVicii iniţială

- 10.7 şi 10.8- nu au fost reglementate iniţial şi nu există nicio justificare

11 



,,.--, 

.... _,. 

obiectivă pentru a modifica. semnificativ condiţiile contractuale prfatr

o clauza care poate culmina cu o denunţarea unilaterală din partea 

Operatorului ( pentru eşuarea negocierilor în vederea adaptării 

contractului). Nu sunt instituite condiţii clare şi exprese privind 

circumstanţele care ar atrage necesitatea renegocierii termenilor şi 

condiţiilor şi consecutiv încetarea contractului în caz de eşuare a 

negocierilor. De altfel art 10.2 din contract prevede expres că 

menţinerea. echilibrului se va realiza exclusiv prin solicitările 

Operatorului de modificare a tarifelor, în cazurile limitativ si 

expres prevăzute de Ordinul 109/2007. 

·� 

, __ ,/ 

Art. 8 - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată având în I Art.8 - UAT-ul a aprobat un HCL prin care s-a hotarat ca achitarea prestarii 

vedere următoarele: serviciului de salubrizare se va face prin Taxa, denumita, TAXA DE 

- Prevederile înscrise de Operator ca şi completă.-ri există deja în această SALUBRlZARE/HABITAT, aceasta taxa este obligatorie pentru toti locuitori 

forma în Actul adiţional nr. 2 la art. 31. din cadrul UAT-lui respectiv si nu mai este posbil constituirea unei taxe 

Mai mult decât atât, prevederile art. 32 pct. 11.5 din Actul adiţional nr. speciale pentru utilizatori fara contract, deoarece operatorul de colectare si 

2 trebuie completate având următorul conţinut: "UtiJ.izalorii adJi1ă transport nu incheie nici un contract cu nici un utlizator si nu are mei o relatie

c:ontrava1oarea se:rv.iciulm de sal�prin taxe speciale. Autotm1Ple �ei contractuala Irici cu UAT-ul, nici cu utlizatorul. 

publice locale au obligaţia să instituie 1aXe speriale şi. să decoutez.e lunar operatorilor. Operatorul nu mai are contracte directe cu Utilizatorii, ei sunt in relatie 

dired:clinbo=,o-erullocal,c:oraravaloareaprestaţieierectuatela·utiliza10rii:fi:ixăcontract,pe directa cu UAT-ul. UAT-ul poate incasa mai devreme sau mai tarziu taxele. 

măsura încasării taxelor speciale." 
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Justificarea care stă la baza acestei completări este faptul că, această sustineti facea referire la perioada in cand nu exista taxa si operatorul avea ' 

clauză, aşa cmn este ea prevăzută la art. 31 pct. 11.5 din Actul adiţional nr. 2, contracte individuale atat cu Utilizatorii casnici cat si Utilizatorii non-casnici. 

presupUDe o obligaţie a UAT- urilor de a avansa integral sumele facturate de Gradul de incasare a taxelor nu are legatura cu Operatorul si in sustinerea 

operator (care nu are o obligaţie de a încheia contracte cu toţi util izatorii), acestei a:6.nnatii este faptul ca SC SUPERCOM SA a presatat serviciul la toti 

indiferent de gradul de încasare a taxelor speciale, acest fapt presupunând utilizatorii nu doar la cei care si-au achitat taxele. 

preluarea de către UAT- uri a riscului neîncasării. Art. 10 alin. (3) din Legea 

51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, nu presupune 

o obligaţie a UAT- urilor de a deconta integral contravaloarea serviciului

pentru utilizatorii fără contract. Textul de lege stabileşte: 11Difereoţdedintrenivelul

raxei colectate la b%oerul local şi ce! a! facturii emise de ope,:atoiioperaror regionallasxi2ţiade

dezvollâre mtercbmlJnitară pot fi SLipJrtate dm veoiturile proprii ale unităţilor �-

teritoriale, mnând afiîncasateulteriordela beoeficiariisaviciultii. ".

Operatorul este responsabil de gradul de colectare/încasare şi trebuie 

să asigure fondul de rulment necesar acoperirii tuturor costurilor de operare, 

astfel încât gradul de colectaref'mcasare să nu reprezinte un risc. 

Prevederile Legii nr. 51/2006 instituie în mod nemijlocit în favoarea 

operatorului mecanisme coercitive pentru încasarea într-o proporţie cât mai 

mare a facturilor. Printre acestea cele mai importante sunt: 

- calitatea de titlu executoriu a facturilor

- dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă

- art. (1 O) "Neachitarea :fadurii de către utilizator în tarnen de 30 de zile de la dala

13 
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scadenţei atrage� deintâxzierestabiliteCODfunnreg1emeotăo1orl�eînvi� 

după OJill urmează: 
a) peoalităţilesedatorea:zăîncep ai.prima.zi <lufă data�;

b) penalităţile suot egale 0.1 nivelul dobânzii da!orate pemu neplata la tamen a
ob�rbugetlre; 

c) valoarea totală a.penalităţilor nu va depăşi valoarea fucturii şi se constituiem veoit ai.

operatorului' 

() 

Art. 9 - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată având în I Art.9 - Vitalia are un contract cu Consililui Judetean Bistrita Nasaud_ Tariful 

vedere următoarele: 

Principii de facturare 

este impus de acesta, nu exista posibilitatea de negociere. In fisele 109 al SC 

SUPERCOM SA, care fundarnenteaza tarifele, costul cu depozitarea nu mai 

exista

- Nu apreciem că există temei legal pentru ca SC Vitalia Servicii pentru INS este singura insititutie abilitata de a oferi informatii reale privind 

Mediu Tratarea Deşeurilor SRL să emită facturile pentru sortare, compostare numarul de locuitori I rezidenti dintr-o regiune/oras/localitate. UAT-urile of era 

şi depozitare către UATuri/ ADI, între aceştia neexistând un raport contractual, informatii neverificate /neactualizate sinu au o responsabilitate legala in cazul 

aşa cum s-a reţinut şl prin raportul de analiză a propunerilor de modificare a in care aceste informatii nu Sl.m.t reale. 

Contractului prin Actul adiţional 3. Puteti sa ne indicati care este prevederea legala prin care UAT-urile hotarasc

numarul de utilizatori reali si cum explicati diferentele majore intre acesta si 
Mod de facturare: documentele oficiale ale statului. 

Astfel cum s-a prevăzut şi prin Raportul de analiză a propl.lllerilor de I 
Valoarea maxima a tarifelor s-a stabilit in baza Contractului de :finantare si a

modificare a Contractului prin Actul adiţional nr.3, nu poate fi acceptat acest I Analizei Cost Beneficiu a proiectului "Sistem de Management Integrat a

Deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud", finantat din fonduri 
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mecanism de facturare, având în vedere că: nerambursabile in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, prin care 

Pe de o parte acest sistem propus presupune facnn-area ru1ei sume s-au realizat investitiile in Statiile de Transfer/Centrele de Colectare si punctele 

estimată pe date statistice privind locuitorii judeţului, iar nu în baza cantităţilor de colectare a deseurilor. Prin semnarea Contractului de finantare nr. 

colectate de la utilizatori ai serviciului, cele două noţiuni ( locuitor vs. utilizator 80504/25.05.2009 Consiliul Judetean si A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud s-au 

al serviciului) nefiind echivalente, existând diverse situaţii în care persoanele angajat sa asigure cresterea tarifelor în termeni reali astfel încât sa se asigure 

raportate de direcţiile de statistică ·în numărul de locuitori să nu locuiască acoperirea cofinantarii si a costurilor de operare si de întretinere a activelor, în 

efectiv în localitatea în cauză. Această situaţie arpresupune acoperirea de către conformitate cu Cererea de Finantare (Aplicatia de Finantare) si Planul anual 

UAT-uri a ru1or costuri suplimentare, exclusiv datorită numărului estimat de de evolutie a tarifelor care face parte din Contractul de finantare (Anexa 1.4). 

locuitori. Perioada de evaluare 2018-2028;

Pe de altă parte acest sistem înlătură unul din riscurile semnificative ce Proiecţia venitului net dispom'bil aferent Decilei 1 la nivelul judeţului Bistrita
au fost transferate operatorului prin contract, fiind aşadar o modificare Nasaud;capacitatea potenţială a contribuţiei populaţiei rezidente pe baza unui
esenţială care modifică alocarea riscurilor reglementată iniţial, contrar art. 106 nivel maxim de suportabilitate de 1.8% din venitul net disponibil al
alin. (2) litb) Legea 100/2016 ( conform art. 10.5 modificat prin art. 30 al gospodăriilor aferent Decilei I ;indicii de generare a deşeurilor la nivel judeţean
Actului adiţional nr.2: transmiterea riscurilor Operatorului include şi cazul în şi pe zone, rural şi urba..11, şi evoluţia acestora;numărul mediu de persoane pe

care cantităţile de deşeuri şi numărul utilizatorilor efectivi ai serviciului gospodărie 2.67 conform INS pentru Regiunea Nord-Vest la nivelul anului
constatate în teren cu ocazia executării contractului variază semPificativ, 2018; nuroărul mediu de persoane pe gospodărie s-a considerat ca este constant
comparativ cu valorile estimate în documentele contractului) asa cum era prevăzut in analiza ACB iniţiala (unde insa acest număr era mai 

· aliză- -1 d difi I mare)· proiecţia demografică pentru judeţul Bistrita-Nasaud (după cum s-a In plus, pnn Raportul de an a propunen or e mo care a , 
· · ctul di· al � a1;�- · tab"lit J;".a tul că nu se prezentat mai sus);calcularea tarifelor prin diferenţierea pe zone (rural/urban)contractului pnn A a ţlon nr.,:, s-a an u.c.� ş1 s-a s 1 .i. p 

. . ,. ,. · şi proiecţia acestora prin utilizarea documentului ezCBA poate accepta un sistem de colectare pe două :fracţu avand m vedere prevedenle 

art. 2 alin. (5) şi (6) din Legea 101/2006:"(S)Autorităţile administraţiei publice Bistrita_rev_sept_2019.
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locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe I Astfel, pentru anul 2018 au fost calculate unnătoarele tarife maxime pentru 
minimum 4 fracţii, respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă. cheltuielile cu salubrizarea: la nivel urban 10.08 lei/persoana, la nivel

(6)msituaţiaîn carenuestep::lSlbilă,dinpunctdevederetd:mic; economic; a! protecţiei mediului. ' rural 6.46 lei/persoana, iar proiecţia acestor tarife în perioada de evaluare 
al� p,puiatiei şi ai respect&ii.st2l'rlardelordecalitatenecesarepentrusectoareledereciclare este prezentată mai jos: 
� implementarea unui sistem de miectare S:plra!ă pe minimum 4 futji,

�e nniziisttaţiei publice locale au obligaţia să implementeze tm. sistem de role::tire 
I 
ANEXA 2 la ACTUL ADITIONAL nr.2 LA CONTRACTUL 

separatd a deşalrilor municipale pe minimum 2 ·'fracţii, umed şi uscat, şi de &ll'.tare prin care s.1 nr.12 77/2018- aceste tarife se refera la fractia umeda 
obţină ce! putin cel.e4 :fracţii prewzutetaalin (5')"

Prin acelaşi Raport de analiză S-'a arătat şi că MFE a emis deja o opinie 
Actualizarea Planului Tarifar si analiza pragului de 

cu privire la acest aspect, arătându-se că: ,,propunereademooificareprinre:runţareala suportabilitate pentru utilizatorii casnici ca parte a analizei ACB

rolectareasq,araiăadeşemilorrecicla bilepe3 :fi.qiişi trecerea tacoiectareapeosingurii:fuqie, 
fraqiauscată,contrav.ineatâtpreveda:ilelegislative.câtşiapli�ei:defioautare." 

Pentru aceleaşi considerente de mai sus referitoare la imposibilitatea 
de acceptare a facturării lei/pers/llmii. apreciem că nu poate fi acceptata 
introducerea variabilei Np, reprezentând numărul de persoane comunicat de 

INS. 

Similar ca mal sus, nu apreciem că există temei legal pentru că SC 
Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deşeurilor SRL să emită facturile 

pentru sortare, compostare şi depozitare către UAT-uri/ADI, între aceştia 
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din cadrul Proiectului 

Tabel 9 
Proiecţia tarifului maxim pe persoana la nivelul Judeţului Bistrita

Nasaud, în med iul urban şi rural, 2019-2028 

An I Tarif mediu urban I tarif med iu rural 
lei/pers lei/pers 

revizuit 2019 revizuit 2019 
ron/pers/luna ron/pers/luna 

I 

2018 I 10.08 6.46 
2019 I 10.68 6.82 

--
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neexistând un raport contractual, aşa ci.mi s-a reţinut şi prin Raportul de analiză 2020 I 11.17 7.11 

a propunerilor de modif
i

care a Contractului prin Actul adiţional nr.3. 2021 11.66 7.41 

2022 12.15 7.71 

2023 12.70 8.06 

I 2024 13.28 8.42 

I 2025 13.88 8.81 
I 

2026 14.17 8.99 

2027 I 14.47 9.18 

2028 I 14.77 9.37 

Nota: tarifele includ TV A-ul operatorilor, exclud taxa C.E.C 

Exista un decalaj intre perioada de încasare de la UAT-uri a facturilor emise de 

SC SUPERCOM SA si perioada in care Vitalia doreste plata facturilor emise 

de ei. A vand in vedere aceasta situatie, este absolut necesara reglementarea 

acestui fapt care creeaza dificultati financiare societatii noastre si pune Vitalia 

i..."l situatia de a ne factura penalitati. 

Art. 10 - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată având I Art.IO - SC SUPERCOM SA va putea fumiza, ca si pana acum, cantitatile 

în vedere următoarele: colectate de la fiecare UAT. Informatia exista si este transmisa si procedura va 

fi urmata in viitor. 

17 
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- Nu se poate accepta eliminarea procedurii de trasabilitate, aceasta fiind

practic unicul instrwnent de detemrinare a cantităţilor colectate de la fiecare

UAT în parte, concluzie înscrisă şi în raportul de analiză a propunerilor de

modificare a contractului prin Actul adiţional nr. 3.

----..
'0 

Art. 11-Clauza propusă de SC Supercom SA presupune eliminarea procedurii l Art.11- Procedura de facturare a fost introdusa prin actul aditional nr.2, deci 

de facturare cuprinsă în Anexa 4 a Actului adiţional nr. 2. în contextul de faţă 

I
printr-o modificare a Contractului de concesiune nr.1228.Procedura de 

nu se poate pune problema eliminării acestei proceduri ci doar a modificării ei. facturare poate fi reformulata printr-un nou act aditional. 

Art. 12 - Anexa 7 CS - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi Art.12 - Conceptul de „ plateste pentru cat arunci,, - este un concept care are 

acceptată având în vedere următoarele in vedere utilizatorul final. Va rugam sa ne precizati cum anume se respecta 

acum si care ar fi diferenta fata de ceea ce prevedem in noul act aditional in 

I. 
Cum am aratat şi mai sus, la Art. 2, potrivit Regulamentului de . UTILIZATORUL U .1. 

· · 1 fix · · · ceea ce pnveste . ti izatom p atesc taxe e s1 acum s1 pe 
salubrizare -Anexa 1 la Actul adiţional nr 2, instrumentul economic ,,Plăteşte .. 

vutor 
pentru cât arunci'' se aplică după metoda frecvenţei de colectare şi a volumului 

ridicat lunar ( art. 21 şi art. 25 (2) Regulament). 
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Art. 13 - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată cu I Art.13- Definitia din caietul de sarcini a fost modificata; 
următoarele menţiuni: 

- .Anexa 6 la Caietul de sarcini nu poate fi completată cu punctul 53
deoarece acest termen este deja definit la punctul 39 

- Mai mult decât atât în cadrul definiţiei de la punctul 39 se prevede: "(-)
con:fonndefiniţieip.revăzuteînanex.anr.1 /aLegeanr.2112011,republicalâ, reieşind clar şi

fără echivoc că va fi luată în considerare definiţia din legislaţia 
actualizată/republicată. Aceleaşi prevederi/menţiuni aplicându-se tuturor 
termenilor definiţi/utilizaţi în Contract 

Art. 14 - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată

având în vedere următoarele:

- Cum am arătat mai sus, prin Raportul de analiză a propunerilor de
modificare a Contractului prin Actul adiţional nr.3 s-a analizat şi s-a stabilit 
faptul că nu se poate accepta un sistem de colectare pe două fracţii având în 
vedere prevederile art. 2 alin. (5) şi alin.(6) din Legea 101/2006: (5) 
Autorităţilealrnir�public:ekx:aleauobligaiiasă�!anentezeunsistem de colectare 

1
. 

separată pe minimum 4 fracţii, respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă. 
( 6) în situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, ai
protecţiei mediului, ai sănătăţii populaţiei şi ai respectării standardelor de

19 
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calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, 

implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, 

autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un 

sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, 

umed şi uscat, şi de sortare prin care să obţină cei puţin cele 4 fracţii prevăzute 

la aiin. ( 5) " 

Prin acelaşi Raport de analiză s-a ardtat şi că MFE a emis deja o opinie cu 

privire la acest aspect, arătându-se că: ,,propunerea de modificare prin 

renunţarea ia colectarea separată a deşeurilor recidabiie pe 3 fracţii şi trecerea 

ia colectarea pe o singură fracţie, fracţia uscată, contravine atât prevederile 

legislative, cât şi aplicaţiei de de finantare"" 

- Reglementarea frecvenţei de ·colectare pe două fracţii contravine

aspectelor precizate la punctul anterior, privind nelegalitatea colectării 

deşeurilor reciclabile pe o singură fracţie uscată, motiv pentru care apreciem 

că nu poate fi acceptată. 

- Frecvenţele de colectare rămân cele stabilite prin Actul adiţional m. 2.

Art. 15 - Proptmerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată având 

în vedere următoarele: 
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� Prevederea există deja la art. 19.:8 si 19.10 din Contract, aplicabile şi
Actelor adiţionale care �t parte integrantă din Contract, deci nu se impune
pre�area acestui aspect.

Art. ,34 - Numerotare eronată - în cazul încheierii unui Act adiţional nr. 4
considerăm mai corectă refoxmularea acestui articol astfel: "Celelalte clauze ale

-

r'-, 

<, __ i 

C�ui m: 1Z77!05.122018 a:stfil. am aufustmodffica!eprin.Addeadiţionale 1-3 Iămâl �.Operatorul acceptă în mod expres clauzele prezentului contract.
�eîn:măs:uraîncaremiaufustscbimbateprinp-ezmtu!ActadiţionaI'.
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Nr, 3277 din 30,10.2020 ��Jf/��� 1
-;\�,.�.�\;"' 

elitre, 

SC Supercom SA 

in attn, Preşedinte, administrator unic, Ille-Ionel Cluclea 

,.,· ,_, ,'-.'-. • SUPEFICO",i '::i) '-l-...
l�l_lil�lt.' /

:X
,.}'/)·, I 

""r - ... ,..,, ".r <- t.• \� lr:,jlll� . ····,• 
"4,_ �'((_- fţl ·-). . .-;•f.i,���\}.' . ), ·1.

Prin adresa dumneavoastr� nr. 9811 din 15.10,2020, înregistrată la sediul A.O.I. Deşeuri 
Blstrlţa·N�săud sub nr. 2952 din 16.10.2020, transmiteţi spre anallz� proiectul de Act adiţional 
nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 1277/06.12.2018. 

Aparatul tehnic al Asociaţiei a analizat propunerea înaintat�, Iar mal Jos reg�sltl punctul 
nostru de vedere vis-a-vis de fiecare artlcol al propunerii dumneavoastră: 

() Art. 1 - Nu presupune o modificare a Contractului fiind neclar� necesitatea clauzei. în plus se 
face trimitere doar la prevederlle art. 2 pct. 3a) şi 3c) din Legea 101/2006, or obiectu! 
Contractului de concesiune cuprinde mul_t mal multe actlvltăţl. 

C) 

Art. 2 - Propunerea făcută de se Supercom SA nu poate fi acceptat� având în vedere 
următoarele: 

• Potrivit Regulamentulul de salubrizare - Anexa 1 la Actul adiţional nr. 2, Instrumentul
economic "pl�teşte pentru cât arunci" se apllcă dup� metoda frecventei de colectare fil_g 
volumuJul ridicat luocw (art. 21 şi art. 25 alin. (2)). Mal mult decât atât art. 17 alin. (1) din 
Legea 211/2011 prevede ca obllgaţle a Asociaţiei Implementarea Instrumentului economic, 
-bazat ge cel pu�Jn unul dintre elementele enumerate la llt. e) a aceluiaşi articol.

În ceea ce priveşte ultima parte a artlcolulul, respectiv 'f. .. ) flfdf a avea

responsab/litatea cantltHfllor colectate şi al calltd/11 deşeuri/or', aşa cum am specificat şi cu 
oca,la propunerilor dumneavoastră de Act adiţional nr.3, Operatorul este răspunzător nu doar 
din punct de vedere cantitativ ci şi de calitatea seivlclulul prestat şi în subsidiar şi de calitatea 
deşeurilor cu valoare de plalij pe care le colecteaz�. 

în acest sens prin Procedura de acceptare a deşeurllor în Staţia de Sortare (aşa cum 
sunt recomand�rlle RAMBOLL}, se urmăreşte ca ambii Operatori al SMID s� fle r�spunzătorl de 
calltatea deşeurllor cu valoare de piaţă ţinându-se cont de prevederile din Anexa 7 a Legii 
iou/2011. Indicatorii Staţiei de sortare sunt în strâns� şi dlrectt\ leg�tur� cu Indicatorii Impuşi 
Operatorului de colectare şi transport neexistând poslbllltatea tratlirll separate a acestora. 

Mal mult decât utât, aşa cum bine ştltl, în recomandMrlle Ministerului Mediului de 
aplicare a OUG 74/2018 "( ... ) colectarea separatA neconformii va n constatată de operator ln
baza unei proceduri stabllitH de UAT/ADI. Cazurile de colectare neconformii ldentlflcate vor fi
raportate de cJtre operator la UAT/ADJ. (. .. ) Operatorul va avea dreptul refncadrllr/1 deşetJrllor 
rectc/ablle, respectiv a blodeşeurllor colectate separat fn deşeuri reziduale cu api/carea tarifu/

respectiv ln cazul fn care se constată un· grad de Impurificare a acestora mal mare de 25%,
respectiv 10%." 

Blstrlta, str. Păcii, m. 2A 
CUI 24003861, BANCA TRANSILVANIA, R066 BTRL 00601202 R098 53XX 
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Art, 3 - Propunerea fllcut� de SC Supercom SA cu privire la modificarea art. 24 din Actul 
adiţional nr. 2 în sensul că perioada de 8 ani curge de la data lntr�rll tn vigoare a Actului 
adiţional nr. 2 (01.11.2019) nu poate fi acceptat� deoarece generează deja o prelungire 
automată semnificativă a Contractului. Prelungirea Contractului, aşa cum a fost stablllt� în Actul 
adiţional nr. 2 a avut în vedere tocmai amortizarea lnvestlţlllor Impuse în sarcina Operatorului. 

Nu se Impune la acest moment prelungirea duratei Contractului, aşa cum a fost ea 
stablllt� prin Actul adiţional nr. 2. 
Art, 4 - Nu se Impune completarea Capltolulul VI art. 6.1 din Contractul de Concesiune cu llt. 
h) deoarece această prevedere este deja stipulată în Contract la art. 9.1, ultimul punct (dup�
litera j făr� s� fle numerotat), printre cazurile de încetare fiind prev�zut : "prin rezl/lere de dftre
Operatoţ cu pos/b/1/tatea acordării unor de.spăr;ublrl de către lnstan.tele de Judecatli
competente, fn cazul constatării unor abateri grave ale Delegatamlu� cauzate de culpa sa
exc/usMf, fn executarea obllg,1ţlllor ce li revin potrivit prezentu/ul contract'. Clauza existentă
este o redare a textulul de la art. 105 alln. (1) llt. b) din HG nr. 867/2016.

Referitor la completarea adusă prin llt. I) mentlon�m c� termenul de emitere a facturilor 
depinde de termenul de aducere spre avizare a cantltă�Jor. Prin urmare conslder�m c� nu poate 
fi stablllt un termen nx de emitere a facturilor. 

Drept urmare conslder�m că modlflc�rile/completărlle de la acest articol din propunere 
nu se Impun. 

Art. 5 � Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată având în vedere 
Uml�toarele: 

- Este o modificare care urm�reşte exclusiv sancllonarea Delegatarului, care nu a fost
reglementată Iniţial, neexistând nicio împrejurare obiectiv� nou ap�rut� care să justlnce
modificarea clauzelor contractuale în vederea Introducerii acestor sanctlunl

.. De altfel aceasta poate f1 callncată drept o modlrlcare substanţial� nepermisă, potrivit art. 
106 alin. (2) llt. b) din Legea 100/2016: "b) modlllcarea schlmbli ech!l!bml economic al 
contractu/ul de concesiune !11 favoarea concesionaru/ul şi/sau alocarea riscuri/or fntre 
p/ltfl fntr-un mod care nu a fost prevdzut fn concesiunea de lucrări sau fn concesiunea de 
servicii /ni/ la/li' 
Cu privire la ultimul punct al art. 5, art. 42 alln. (11) din Legea 51/2006 a fost modificat 
şi nu mal permite întreruperea serviciului, forma actuală prevăzând doar dreptul de a 
sollclta plata debitelor în lnstanţ�: 't11) dacii sumele datomte1 lnc/us/v penalltă/lle1 nu au 
fost achitate ft, termen de 45 de zlle de fa primirea facturlt operatorul are dreptul st/ 
solicite recuperarea debite/or tn lnstr?nfli." 
Factura are, potrivit art. 42 (6"1) din Legea 51/2006, titlu executoriu pentru utlllzatorll 
serviciului, textul de lege reglementând furnizarea servlclulul pentru utilizatori, nu 
finantarea servlclulul, astfel încât s� se reglementeze caracterul executoriu al facturii 
emise. 

Art, 6 - Nu se Impune completarea Capltolulul 1X din Contractul de Concesiune cu llt. k) 
deoarece aceast� prevedere este deja stipulat� în Contract la art. 9.1, ultimul punct (dupij litera 

Blstrlla, str. Păcii, nr. 2A 
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j f�ră s� fle numerotat), printre cazurile de încetare fiind prev�zut : "prin reziliere de cJtre
Operator, cu poslb/1/latea acord/Ml unor despdgublrl de către /nst,mţele de judecatd 
competente, Jn cazul constatJr/1 unor abateri grave ale Oelegt1taru/ul cauzate de culpa sa 
exclusivă, fn executarea ob/lyaţl/lor ce li revin potrivit prezentu/ul contract'. Clauza existent� 
este o redare a textului de la art. 105 alln. (1) llt. b) din HG nr. 867/2016. 
Art. 7 " Propunerea făcut� de SC Supercom SA nu poate fi acceptat� având în vedere 
următoarele: 

� 10.5 - exist� poslbllltatea Introducerii în Contractul de concesiune a unul art. 10.5 cu 
textul "PiYtfile vor urmlirfl fn permanenţă men/lnerea echl/lbrolul contractual al
contractu/ul', deşi nu considerăm necesară această completare deoarece Capitolul X • 
Menţinerea echlllbrulul contractual şi transferul riscurilor, face referire exclusMi la 
mentlnerea echlllbrulul contractual 

- 10,6 - Exonerarea de r�spundere în caz de ne.executare pentru Fort.a Major� este deja
reglementat� în Contract (Cap. XII). Această propunere urm�reşte scutirea Operatorului
de costurile suplimentare determinate de executarea contractului în caz ele Forţ� Major�.
Nu a fost un aspect reglementat prin contractul Iniţial şi nu este justmcat� Introducerea
acestei chestiuni de o clrcumstanţ� obiectiv� şi nouă. Poate fl callflcată drept o
modificare substanţială a contractului conform art. 106 alln.(2) llt. b) Legea 100/2016:
"O modlllcare a unul contract de concesiune pe perioada de valabllltate este conslderat/1
modlt7care s11bstm1Jl,1lă atunci c,1nct plifl ,1ce,1stă modlflr;are, C<'1mcterul concesttm/1
devlnE! s11bst,mflal diferit f<1J,� de cel al concesiunii fnchelate in�(lal. Est� consldertllă
modificare substanflald orice modificare care i'ndeplineşte cel puJ/n una dintre
următoarele condlfll: (. .. ) b) mod/llcarea schimbă ech/1/brul economic al contractu/ul de
concesiune fn favoarea concesionaru/ul şi/sau alocarea riscuri/or intre plirfl fntr"un mod
care nu a fost prev/Jwt fn concesiunea de lucrlfrl sau fn concesiunea de se,v/cll ln!Jlal/l';

" 10,7 şi 10,8 � nu au fost reglementate lnltlal şi nu există nicio justificare obtectlvH 
pentru a modifica semnificativ condlţllle contractuale prlntr"o clauza care poate culmina 
cu o denunţarea unilateral� din partea Operatorului ( pentru eşuarea negoderllor în 
vederea adaptării contractulul). Nu sunt Instituite condiţii clare şi exprese privind 
clrcumstantele care ar atrage necesitatea renegocierii termenilor şi ·condltlllor şi 
consecutiv încetarea contractului în caz de eşuare a negoclerllor. De altfel art. 10.2 din 
contract prevede expres că menţinerea echlllbrulul se va realiza exclusiv prin sollclt�rlle 
Operatorului de modificare a tarifelor, în cazurile !Imitativ şi expres prevăzute de Ordinul 
109/2007. 

Art, 8 " Propunerea f�cuUi de se Supercom SA nu poate fi acceptată având tn vedere 
următoarele: 

- Prevederlle înscrise de Operator ca şi completări exist� deja în aceast� forma în Actul
adiţional nr, 2 la art. 31.

- Mal mult decât atât, prevederile art. 32 pct. 11,5 din Actul adiţional nr. 2 trebuie
completate având următorul conţinut: "Utl/lzator/1 achită contravaloarea serviciu/ul de
salubrizare prin taxe specia/(!_. Autorităţile admlnlsltâfiei publice locale au obllgaţ/;1 să
Instituie taxe speclflle şi să deconteze lunar operator/lor, direct din bugetul /occ'Jt
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contravaloarea presta/iei efectuate la ut/llzatorll flfdf contract pe mlsura fncaslirll 
taxelor speciale." 

Justificarea care stă la baza acestei complet�ri este faptul că, aceastij clauză, aşa cum 
este ea prevăzută la art. 31 pct. 11.5 din Actul aditlonal nr. 2, presupune o obligaţie a UATw 
urilor de a avansa Integral sumele facturate de operator (care nu are o obllgaţte de a încheia 
contracte cu tot! utlllzatorll), Indiferent de gradul de încasare a taxelor speciale, acest fapt 
presupun6nd preluarea de către UAT- uri a riscului neîncasărll. Art. 10 alin. (3) din Legea 
51/2006, republlcat� cu modlflcărlle şi complet�rlle ulterioare, nu presupune o obllga�e a UAT
urllor ele a deconta Integral contravaloarea serviciului pentru utilizatorii f�ră contract. Textul de 
lege stabileşte: "0/ferenfele dintre nfvelul taxei colectate la bugetul local şi cel al facturii emise 
de operator/operator reglotwf/asocJaJ/a de dezvoltare lntercomunitară IJ111.1i suportate din 
veniturile prop/11 ale unlt,�11/or admlnlstratlv-ter/tod,1/t'!, urmAnd a n fncasate ulterior de la 
beneficiarii serviciu/ul." 

Operatorul este responsabil de gradul de colectare/incasare şi trebuie să asigure fondul 
de rulment necesar acoperirii tuturor costurilor de operare, astfel încat gradul de 
colectare/încasare să nu reprezinte un risc. 

Prevederile Legii nr. 51/2006 Instituie în mod nemljloclt în favoarea operatorului 
mecanisme coercitive pentru încasarea într-o proporţie cât mal mare a facturilor. Printre acestea 
cele mal Importante sunt: 

- calltatea de titlu executoriu a f acturllor
- dreptul să sollclte recuperarea debitelor în Instant�
- art. (10) "Neachitarea facturii de către utlllzator fn termen de 30 de zlle de la data

sca(/enfel atrage pena/ltăJi de fntârztere stab/1/te conform reglementlirllor legale fn
vtgot1tt:ţ după cum urmează:
a) penalltc'i/llc se datorează fncepOnd cu p1im8 zi după data sc,1dentai;

b) penalit,YJl/v sunt egale cu nivelu/ dobânzii datorate pentru neplata la termen a
obligiJJli/or bugetarei 

c) valoarea totală a penalltlfJi/or nu va depăşi valoarea f actur/1 şi se constituie fn venit al
operatoru/ul' 

Art. 9 w Propunerea mcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată având în vedere 
urmMtoarele: 

Principii de Facturare 

- Nu apreciem c� exist� t�mel legal pentru �a SC Vltalla se,vlc;II pentru Mediu Tratqrea
DeşeUrllor SRL s� emită facturlle pentru sortare, compostare şi depozitare c�tre UATurl/ADI, 
tntre aceştia neexistând un raport contractual, aşci cum s-a r�ţtnut şi prin raportul de analii� a 
propunerllor de modlncare a Contractului prin Actul adiţional 3. 

Mod de facturare: 

- Astfel cum s-a prevăzut şi prin Raportul de anallz� a propunerilor de mocllflcare a
Contrnctulul prin Actul adiţional nr.3, nu poate fl acceptat acest mecanism de facturare, având 
în vedere di: 
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• Pe de o parte acest sistem propus presupune facturarea unei sume estimată pe date 
statistice privind locultorll Judeţului, Iar nu în baza cant\tăţllor colectate de la utilizatori al 
serviciului, cele dou� notlunl ( locuitor vs. utilizator al serviciului) nefiind echivalente, 
existând diverse situaţii în care persoanele raportate de dlrecţllle de statistică în numărul 
de locultorl s� nu loculasc� efectiv în localitatea în cauz�. Această situaţie ar presupune 
acoperirea de �tre UAT-url a unor costuri suplimentare, exclusiv datorită numărului 
estimat de locuitori. 
Pe de alt� parte acest sistem înlătură unul din riscurile semnlflcatlve ce au fost 

transferate operatorului prin contract, fiind aşadar o modlflcare esenţial� care tnodlflc� 
alocarea riscurilor reglementată Iniţial, contrar art. 106 alln. (2) llt.b) Legea 100/2016 ( 
conform art. 10.5 modlflcat prin art. 30 al Actului adiţional nr.2: transmiterea riscurilor 
Operatorului Include şi cazul în care cantlt�ţlle de deşeuri şi num�rnl utlllzatorllor efectivi 
al serviciului constatate în teren cu ocazia execut�rll contractului variază semnificativ, 
comparativ cu valorile estimate în documentele contractului) 

în plus, prin Raportul de analiză a propunerilor de modificare a contractului prin Actul 
adiţional nr.3 s"a analizat şi s"a stabilit foptul d\ nu se poate accepta un sistem de colectare pe 
două fracţii având în vedere prevederile art. 2 alln. (5) şi (6) din Legea 101/2006: 'f5) 
AutodtliJl/e admlnislr<"1Jlei publice locale au obligaJi,1 s!f Implementeze un sistem de colectare 
separat� pe minimum 4 fracflt respectiv h§ttle, mase plnstlce, metale şi st/citi, 

(6) fn sll11llJl,'1 fn care nu este pMibilif, din punct de vedere tehnl� economic/ al protecţiei 
med/ului, al s/in/ităJil populc1Jlel şi al respecMr/1 standarde/or de cal!tate neces,1re pentru 
sectoarele de recldare corespunzătoare, Implementarea unul sistem de co/ecwre separatl, pe 
minimum 4 fracJli autodMJlle admlnlstraflel pubflce locale au obllgc1fla s/i Implementeze un 
sistem de colectare separatli a deşeuri/or muiticlp,1le pe minimum 2 fracJII, umed şi uscaţ şi de 
sortare prin care să obJfntJ cel puJln cele 4 fracJ/1 prevăzute la alin. rsr 

Prin acelaşi Raport de analiză s·a arătat şi c� MFE a emis deja o opinie cu privire la acest 
aspect, arătându-se că: 11propunerea de modificare prin renunţarea la colectarea separată i-l 
deşeuri/or rec/clabile pe 3 frac/// şi trecerea la colectarea pe o singură fracţie, ftc?cf(a uscatli, 
contravine atât prevederlle leglsl<'1tfve1 cât şi ap!ic:,1flel de flrmn/iJre." 

Pentru aceleaşi co1,slderente de mal sus referitoare la lmposlbllltatea de acceptare a 
factur�rll lei/pers/lună apreciem cij nu poate fi acceptata Introducerea varlabllel Np, 
reprezentând numărul de persoane comunicat de INS. 

Slrnllar ca mal sus, nu apreciem d\ exist� temei legal pentru c� SC Vltalla Servicii pentru 
Medlu Tratarea Deşeurilor SRL să emltij facturile pentru sortare, compostare şi depozitare c�tre 
UAT�url/ADI, între aceştia neexistând un raport contractual, aşa cum s-a re�nut şi prin Raportul 
de analiză a propunerilor de modificare a Contractului prin Actul adl�lonal nr.3. 

A1t. 10 - Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fl acceptată având în vedere 
urmij toa rele: 

• Nu se poate accepta eliminarea procedurii de trasabllltate, aceasta fllnd practic unicul
Instrument de determinare a cantltăţllor colectate de la flecare UAT în parte, concluzie înscrisă 
şi în raportul de analiză a propunerHor de modificare a contractului prin Actul adlttonal nr, 3. 
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Art, 11 - Clauza propusă de SC Supercom SA presupune ellmlnarea procedurii de facturare 
cuprinsă în Anexa 4 a Actului adiţional nr. 2, în contextul de f t1!� nu se poate pune problema 
eliminării acestei proceduri ci doar a rnodlflc�rll el. 

Art, 12 - Propunerea rncută de se Supercom SA nu poate fi acceptată având tn vedere 
următoarele: 

sectlunea respectiv� Instituie un mecanism de "penalizare" pentru neatlngerea 
Indicatorilor de performanţă, Iar existenta unul astfel de mecanism este obllgatorle, conform art. 
17 alln. {1) llt. d) Legea 211/2011. 

Art. 12 - Anexa 7 cs · Propunerea făcut� de SC Supercom SA nu poate fi acceptat� având în 
vedere urm�toarele: 

Cum am aratat şi mal sus, la Art. 2, potrivit Regulamentulul de salubrlzare ·Anexa 1 la 
Actul adiţional nr.2, Instrumentul economic ,,Plateşte pentru cât arunci" se aplic� după metoda 
frecvenţei de colectare şi a volumulul ridicat lunar ( art. 21 şi art. 25 (2) Regulament). 

Art, 13 u Propunerea făcută de SC Supercom SA nu poate fi acceptată cu urm�toarele 
menţiuni: 

- Anexa 6 la Caietu! de sarcini nu poate fi completată cu punctul 53 deoarece acest termen
este deja definit la punctul 39 

� Mal mult decât atât în cadrul definiţiei de la punctul 39 se prevede: 'f .. .) conform 
dellnl/lel prevlizute fn anexa nr. 1 la legea nr. 211/2011, repub/tcatll', releşind clar şi f�ră
echivoc că va fl luat� în considerare deflnl�a din leglslaţla actuallzat�/republlcată. Aceleaşi 
prevederi/menţiuni apllcându-se tuturor termenilor detlnlţl/utlllzaţl în Contract. 

Art, 14 - Propunerea f�cută de SC supercom SA nu poate fl acceptată având în vedere 
urm�toarele: 

• Cum am arătat mal sus, prin RaporWI de analiză a propunerilor de modificare a
Contractului prin Actul adiţional nr.3 s·a analizat şi s-a stabilit faptul di nu se poate accepta un 
sistem de colectare pe dou� fracţii având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) şi alln.(6) din 
Legea 101/2006: (5) Autolit<YJl/e admlnls(ra/iel pu/Jllce focale au ob/�qaf/tJ sli Implementeze un 
slstttm dD co/eţtc1re separată pe minimum 4 fi'ac/11, respectiv Mttle, milse p/,1stfce1 metc1le şi 
stldli.(6) fn sltl!11Jla 1i1 Cllre nu <:$te posll>llli, din punct de ve(lere tehnic, eco11oi11lc, al protecţiei 
mediu/ul, al sănJUif/1 popul,1/lel şi al respectării standardelor de cal/tate necesare pentru 
sectoarele de reciclare coresp1m1.ăto,ire, lmpleme11tarea unul sistem de colectare s_eparată pe
minimum 4 frac/li, auto11Mtlle admlnlstrajlel pub//ce /oc,1/e au obllgaJlt1 să lmp/ementeze un 
sistem de colec.tare separat/I a deşetitllor mun/c/p<.1/e pe minimum 2 fracJlt umed§/ uscat, şi de
sortare prin care să obJlnă cel puJln cele 4 fracţii prevăzute fa afin. (5) 11 

• Prin ac�laşl Raport ele_ ai'mllzti s-a ar�tat şi c� MFE .a emis deja o oplnlo cu privire la acest
aspect, ar�t3ndu·se că: 11propunerea de modlflc.nre prin renwtţ,1/'en la C{}/ectnren 
separatl a deşeul'llor reclclablle pe 3 frac/fi şi trecerea la colectarea pe o 
singură fracţie, fracţia 11scată, contravine atât prevederlle /eg/slatfve, .cllt şi
npllcaţlel de f/mmtare"
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- Reglementarea frecvenţei de colectare pe dou� fracţii contravine aspectelor precizate la
punctul anterior, privind nelegalltatea colect�rll deşeurilor reclclablle pe o singură fracţie uscatM, 
motiv pentru care apreciem c� nu poate n <1ccepta�. 

" Frecvenţele de colectare rămân cele stablllte prin Actul adiţional nr. 2. 

Art, 15 " Propunerea făcut� de SC Supercom SA nu poate fi acceptat� având în vedel'e 
urrn�toarele: 

- Prevederea exlstij deja la art. 19.8 sl 19.10 din Contract, apllcablle şi Actelor adlţlonale
care sunt parte Integrant� din Contract, deci nu se Impune precizarea acestul aspect. 

Art. 34 h Numerotare eronat� - în cazul încheierii unul Act adlUonal nr. 4 conslder�m mal 
corectă reformularea acestul articol astfel: "Celelalte clauze ale Contractu/ul nr. 
1277/06.12.2018 astfel cum au fost modificate prin Actele ad�tlonale 1-3 răm§n valablle fn 
mdsura fn care nu au fost schimbate prin prezentul Act adl/lonal'. 

Cu stlm�, 
Director executiv 

Sabin�Dragomlr Cîmpan 

Întocmit: ).. ·}. ·· 
consilier jul'idic/Petrnr Nicoletn , }')ArfY. 
Jnspcctor/Haşcn Anostasla ... J�-- .. 
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PROIECT 

Confol'm Dispozitiei m·.3/08.09.2020 articolul 3, punctele 1,2,3,4 emisa de Preseclintele Consiliului 
Jucletean Bistrita-Nasaud si Prcsendinte al ADI Bistrita Nasaucl emitem spre analiza 

ACTUL ADITIONAL NR.4 LA CONTRACT DE CONCESIUNE 
NR. 1277 DIN DATA DE 06.12.2018 PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A 

SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, RESPECTIV ACTIVITATEA DE 
COLECTARE,TRANSPORT ŞI TRANSFER AL DEŞEURILOR MUNICIPALE INCLUSIV 

DEŞEURI PERICULOASE DIN DEŞEURI 
MENAJERE ŞI MANAGEMENTUL STA'fIILOR DE TRANSFER ŞI AL 

CENTRELOR DE COLECTARE DIN .JUDE'fUL BISTRITA-NĂSĂUD 

Premnbul 

A vând in vedere: 

- dispoziţiile Legii 51/2006 privind sel'viciile comunitare de utilitati publice si dispozitiile Legii

1 O l/2006 privind sel'viciul de salubrizal'e al localitătilor

- prevedel'ile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucl'ăl'i si concesiunile de servicii.

- dispoziţiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, l'epublicată
- 01'donanţa de ul'gentă m. 74/2018 pentrn modificarea şi completarea Legii m. 211/2011 privind
regimul deşemilol', a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşemi lor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentrn
mediu
- dispozitiile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor

de ambalaje, republicată

-dispoziţiile O.U.G. m. 196/2005 privind Fondul penfl'n meclin, republicată
Hotararea Guvernului Nr.857/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune ele lucrări si concesiune de servicii 
din legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile ele servicii; 
-0.V.G. 196/2005 -privind Fondul pcntrn mediu;

Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

salubrizare a localităţilor. 

- Ordinul ANRSC m. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-caclrn al serviciului de

salubrizare a localităţilor.
- Ordin ANRSC 111'. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentrn activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor
- Ordin ANRSC m. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru ele prestare a serviciului
de salubrizare a localităţilor.
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Memorandum Ministernl Fondurilor Europene, semnat de Prim-Ministru Ludovic Orban si 
avizat de: Ion Stefan-Ministrn lncral'Îlo1· publice, dezvoltarii si administratiei; Costel Alexe
Ministrn Mediului, apelo1· si padmilor; Vasile Florin Calu- Ministrn finantelor publice; Ionel 
Tescaru - presedi11te ANRSC, Ion Marcel Bolos-Ministrn Fondurilor Europene. 

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomu11itară Jlentrn Gestionarea 
Integrata a Deşeurilor Municipale in Judeţul Bistrita-Năsăud nr. 114 din data de 14.12.20 J 6, prin 
cme s-a hotărât organizarea unei procedmi de atribuire a unui contract de concesiune în vederea 
prestării serviciului de salubrizare la nivelul Judeţului Bistriţa-Năsăud, în favoarea unitătilor 
administrativ teritoriale membre, cu respectarea de către Asociaţie a drepturilor ce i-au fost 
transmise prin statutul Asociaţiei şi a prevederilor legale incidente în materie. 

Rezultatul procedurii de atribuire organizate în vederea atribuil'Îi prezentului contract de 
concesiune. 
Hotărârea Adunării Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrata a Deşeurilor Municipale in Judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 159 din data de 03.12.2018 prin 
care s-a decis atribuirea contractului în favoarea S.C.SUPERCOM S.A, în calitatea ele ofertant 
desemnat castigator. 

Părţile: 
1.1. Asocintin de Dezvoltare IutercomunUnră pentru Gestionarea Integrată a 
DeşcurHor Municipale in Judeţul Bistrifa-Nitsănd, cu sediul în Bistrita, Strada Păcii, nr. 2A, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, România, având cod de identificare fiscală 24003861, reprezentată prin 
Emil Radu Moldovan, având funcţia de Preşedinte, pe de o parte, în calitate de Concedent 
(denumită in continuare Concedentul sau Delegatarul), 
Şi 
1.2. Operntornl S.C. SUPERCOM S.A., codul unic de îmegistrare CUI RO 3884955, cu 
sediul principal în Bucureşti, str. Gherghiţei, m. 23 C, Sector 2, cod poştal 022512, reprezentată 
legal prin Dr. Ec. Tlie Ionel Ciuclea, având funcţia de Preşedinte- Administrator Unic, pe de altă 
parte, în calitate ele Concesionar (denumim în continuare Concesionam I sau Operatornl) 

au convenit încheierea prezentului act aditional , cu respectarea următoarelor clauze: 

Art. 1 In baza legii m. l O 1/2006 Legea serviciului de salubrizare a localirnţilor, prevederile art 2 
pct.3a si 3c , avem un Contract de concesiune privind delegarea prin concesiune a serviciului 
public de salubrizare, respective activitatea de colectare, transport si tran_sfer al desemilor 
municipal inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul statiilo1· de 
transfer al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaucl. 

At't. 2 Facturarea si plata prestarii serviciului de colectare si transport a deseurilor numicipale ( 
fractia uscata si fractia umeda ) se va efectua conform prevederilor att.17 alin.e )din Legea 
211/2011 privind regimul desemilor, in baza " frecventelor de colectare„ cu modificarea 
corespunzătoare a tal'ifelor în vederea integrării costmilm· suplimentare apărnte în mrna 
modificărilor sistemului de colectare: costuri de investi\ii (echipamente suplimentare necesare) şi 
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costuri de operare. Operatorul de colectare si transport al dese mi lor municipale va respecta 
programele de colectare întocmite dupa principiul "din poarta in poarta„ si aprobate de ADI 
Bistrita-Nasaud , fora a avea responsabilitatea cantitatilor colecate si al calitatii deseurilor. 

Art.3 CAPITOLUL IV: Durnh\ Contractului clin Contractul cadru de concesiune, se 

modifica si va nvca m·mntorul continut: 

".Durata contractului de delegare a gestiunii este de 8 ani si se calculează incepand cu data intrarii 
in vigoare a actului n<litional nr.2 , cu posibilitate de prelungire, în situaţia în care sunt impuse
investiţii Operatorului, iar amortizarea acestorn pe perioada rănrnsă clin contract conduce ln 
depăşirea pragului de suportnbilitate ni tarifelor/taxelor utilizatorilor.>' 

Art 4 CAPITOLUL VI: Dreptul partilor, Drcptnl'ile operntornlui clin Conh'actnl caclrn de 

concesiune, se complcteaza si ,,a aven urma torul continut: 

h) ,,de a rezilia contrnctul, în condiţiile legii precum şi in condiţiile prevăzute prin prezentul
contract şi de a aplica orice alte sancţiuni legale sau contractuale pe care le are la dispoziţie, în

moci cumulativ, în cazul în care Delegatarnl nu respectă obligaţiile sale legale sau obligaţiile
asumate prin contractul de delegare.
i )sa emita factura catre Delegatar ( ADJ/UTA-uri)in primele 10 zile cadendaristice ale lunii si
sa o trimita catre acesta> alat electronic cat si prin depunere fizica in vederea efectual'ii plat ii/'

Al't.5 CAPITOLUL VII: Obligatiile partilor, mt.7.2. Obligllfiilc delegatarului clin 

Contractul cadru ele concesiune, se modifica siva nvea urmatol'lll continut: 

a. 
b. 

c. 
ci. 

a. 

b. 

Obligatiile Delegatarnlui se completeaza clupa cum urmeaza: 
Sa plateasca in termen de I 5 zile de la confirmarea facturii primita de la Operator; 
Neachitarea facturii de catre Delegatar in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage 

penalitati ele intarziere stabilite conform reglementarilor in vigoare, dupa cum mmeaza: 
Penalitatile se datoreaza incepancl cu prima zi clupa data scadenta : 
Penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor 
bugetare; 
Valoarea totala a penalitatilor nu va putea depasii valoarea facturii si se constituie în venit al 

Operatornlui. 
Daca sumele datorate ) inclusiv penalitatile nu au fost achitate clupa 45 de zile de la 
confirmarea facturii > Operatorul poate întrerupe furnizarea /prestarea serviciului cu un 
preaviz de 5 zile lucrntoare-si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in instanta sau sa 
puna in aplicare prevederile ART. 42 legea 51/2006 " Factura emisă pentru serviciile de 
utilităţi pubJice constituie titlu executoriu„ 

Art. 6 CAPITOLUL IX: Incetnrca contractului ele dclegm·c a gestiunii din Contractul cadru 
ele concesiune se completcazn siva aven urnrntorul continut: 

"k. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Delegatar, prin reziliere de către
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Operator, cu plata unei despăgubiri în sarcina Operatorului ; despăgubirea astfel datorată de către 
Delegatar va cuprinde toate prejudiciile cauzate Operatomlui din încetarea contractului înainte de 
termenul stabilit in cuprinsul acesluia." 

A1·t.7 CAPITOLUL X: Mentine1·ea echilib1·ului contractunl si trnnsferul riscurilor clin 
Contractul cadrn de concesiune se completeazn si vn nvcn Ul'lnntornl continut: 

"I 0.5„Partile vor mmari in permanenta mentinerea echilibntlui contractual /financiar al 
contractului ; 

10.6.0peratorul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, 
claca aceasta cresterea rezulta in urma unui eveniment de Forta Majora: 

1 O. 7.In situat ia in care, independenl ele Operator si de vointa sa, Modificari Ic Legislative, 
constrnnged tehnice, economice, financiare sau in general, evenimente neprevazute care nu 
constituie evenimente de Porta Majora astfel cum sunt acestea definite in prezentul Contract, si 
claca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificari /ajustari de tarife, Partile se obliga 
sa renegocieze termenii si conclitiile prezentului Contract, in scopul restabilirii echilibrnlui 
economico-financiar al Contractului; 

10.8 Daca , la expirarea unei perioade de 60 ele zile sau alt termen stabilit de parii, de la începerea 
negocierilor prevazute in precedentul aliniatul precedent, acestea esueaza, atunci oricare dintre 
Parti va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti încetarea prezentului contract, faca ca vreuna dintre 
ele sa pretinda daune-interese. Operatorul va avea obligatia ele a presta Serviciul in continuare pe 
o durata de cel mult 180 de zile , in vederea asigurnrii continuitatii Serviciului. ,,

Art.8 CAPITOLUL XI: Perceperen fal'ifelor de snlubl'izare ele cl'itre Operntor ele la 
utilizntorii finali ni se1·viciului 

Pel'cepercn tarifelo1· ele salubl'izare de către Operator se completenza si va nvea urnrntornl 

{ 

continnt: { 

( ) "l I .5 Utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxa ele salubrizare . 
Autorităţile ndministraţiei publice locnle nu obligaţia să instituie taxe speciale şi si'i deconteze 
hmni· operatorilor, direct din bugetul local, coutravnlonrea prestatiei efectuate la utilizatorii 
fiirl'i contract,....!! 

11.6. Plata contravalorii serviciuh1i de salubrizare de către utilizatorii serviciului se va face în 
conditiile stabilite prin Regulamenlele de instituire a taxei ele salubrizare." 

Art. 9. Se intrncluce Anexa 3 la Contrnctul ele delegare- ,,Pl'ocedurn ele facturare" cnre va 
avea forma şi conţinutul prevăzut în Anexa 4 ln prezentul Act Adiţional. 

Notă : prezenta procedură devine aplicabilă după intrarea în vigoare a HCL privind 
instituirea Taxei ele Salubriznre si a Regulrunentului ele implementare a tnxei de salubrizare. 

Incasarea contravalorii serviciului de salubrizare pentru beneficiarii casnici se realizează prin 
taxă, aceasla esle calculată de către autoritatea publică locală pe baza tarifului înaintat si 
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fundamentat de operator conform Ordin I 09/2007 pentru activitate de colectare si transport a 
desemilor municipale în conformitate cu contrnctul ele delegare. 

Aviincl în vedere modificările aduse Legii nr. 51/2006 " Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice" care la art. 1 O alin. 13 şi 14, prevede: 

« (13) Taxele colectate la bugetele locale pentrn serviciile comunitare de utilităţi publice 
stabilite potrivit alin. (12) colectate la bugetele locale de autoritătile administratiei publice locale 
pot fi virate, în funcţie de modalitatea de gestiune aleasă, în bugetele asociaţiilor de dezvoltarn 
i.ntercomunitară având ca scop plata serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţia în care
serviciile comunitare ele utilităţi publice sunt asigurate prin intermediul asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară. Diferentele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local şi cel al facturii emise

de opcrntor/operator regional/asociaţia de dezvoltare intercomunitară pol fi 

suportate din venitmile prnprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, urmând a fi încasate ulterior 
de la beneficiarii serviciului», 

« (14) Asociaţiile ele dezvoltare intercomunitară au calitatea de persoane impozabile clin 
punctul ele vedere al TVA pentrn asigurarea serviciilor de utilităţi publice pentru unitătile 
aclministrativ-teriloriale membre, atunci când acţionează conform art. 271 alin. (2) clin Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completăl'ile ulterioare", va creşte rolul 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, prin crearea temeiului legal, astfel înciit unităţile 
administrativ-teritoriale membre să poată vira în bugetele asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară plata serviciilor ele utilităţi publice iar, la rândul lor, ADI să le achite operntornlui 
prestator al serviciului, 

ADI Deşeul'i Bistriţa-Năsăud va deveni persoană impozabilă din punct de vedere al TVA, 
începiind cu clflta ele O 1.11.2019. Asocia1ia va avea obligaţia de a se înregistrn în scopuri de TVA. 

Totodată, prin încheierea de contracte cu OJREP"urile autorizate, ADI Deşeuri Bistriţa
Năsăud va încflsa sumele din compensarea costului net al cleşemilor de ambalaje, nlatul'i de 
veniturile clin valorificarea cleşemilor reciclabiie rezultate în mma sottării. Aceste sume vor fi 
destinate plăţii unei 
păt1i din costurile cu activitătile de salubrizare, aşa cum vor fi ele explicate 
mai jos. 

Pl'incipiile ele facturare se modifica si vor aven urmnton1l continut: 

• Vitalia Service pentrn Mediu S.R.L., va emite faclmi pentru activitatile de sortare, compostare si
depozitarea. cflntitntilor colectate din UAT-mile clin judet catre UAT-uri/ADI Bistrita Nasaud
conform bonmilor ele cantar si a situatiei confirmate de operatornl ele colectare si transport.

• Facturile aferente, vor fi emise atnt pentrn cantitatile de fractiei mnede/ menajere reziduale cat si

pentru fractiei uscate .

Modul de facturnre ni S.C. SUPERCOM S.A. :
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• lncepand cu 01.01.2021, pentnt asigurarea echilibrului contractual din punct ele vedere financiar,
facturare se va face Jei/pers/hma atat pentrn colectarea fractiei uscate cat si pentrn fractia umeda
pentrn numarnl de locuitori din zonele urbane si rnrale, conform datelor transmise de Directia
Regională de Statistică Bistriţa-Năsăud, la nivelul anului 2020 ( anexa la prezentul aci aditional)
aferent fiecare localitati dinjudet, precum si localitatile defalcate pe zone Ul'bane si rurale, din care
se vor colecta deseurile municipale. Noile tarife înaintate de Operator si fundamentate conform
Ordinului ANRSC nr. I 09/2007 care vor fi aprobate de ADI Bistrita-Nasaud, sunt prezentate în
Anexa l la prezentul act aditional .

• Variabila Qc, folosita în detalierea modului de facturare al S.C. SUPERCOM S.A., se inlocuieste
cu variabila Np, unde Np = numarnl de persoane de pe raza teritoriala a ADJ

l

UAT-lll'i, comunicat
de Institutul National de Statistica, la sfarsitul anului valabil pentru anul in curs, atat pentrn
deseurile reziduale cnt si pentru fractia uscata , rezultate din progrnmele ele colectare.

• Tarifele practicate J)entru utilizatorii casnicii ( mban si rnral) atat pcntrn frnctia umeda/menajere
cat si fractia uscata/reciclabila, in facturnre, sunt cele de Ia articolul 9 al prezentului act aditional ,
varianta lei/persoana/Juna dupa formula :
= (Tarif lei/pers/luna* Np) + TVA 

• Plata facturilor se va face ele catre UAT-uri/ ADI Bistrita-Nasaud pentrn activitatea de colectare si
transport catre operatorul S.C. SUPERCOM S.A. si pentrn activitatile de sortare, compostare si
depozitare a cantitatilor colectate din UAT-urile componente judetului Bislrita-Nasaud, catre
Vitalia Service pentrn Mediu S.R.L., conform alin. 13 mt. l O din legea 51/2006 ,Legea serviciilor
comunitare de utilitatii publice cu modificarile si completarile ulterioare".

Incepând cu datn de 01.01.2021, tarifele de salubriza1·c prncticate ele Operatorul SC 

Supercom SA, în judeful Ilistritn-Năsăud, în cndrul Contractului de Concesiune 1277 din 

06.12.2018, sunt cele clin fisele intocmite conform Ordinului 109/2007 si sunt anexe la 

contract, facand parte integrnla <lin acesta. 

Tarif 1 - casnici (pcrsomie fizice) URBAN - tarif diferenţiat pentru colcchu·en separată şi 

transportul separat al deşeurilor REZIDUALE...... Ici/pers/luna, fiiră TVA 

Tarif 2 - casnici (personue fizice) URBAN - diferenţiat penti·u colectarea sepamtă şi 

transportul sepnrnt a fractiei uscntc ......... Ici/pcrs/luna, fi\ră TVA 

Tarif 1 - casnici (personne fizice) RURAL - tal'if diferenţiat pentru colectarea separntl'i şi 

trnusportnl separat al deşeurilor REZIDUALE ...... Iei/pcrs/hmn fără TVA 

Tnrif 2 - cas1�ici (persoane fizice) RURAL - diferenţiat pcntrn colcctaren separatn şi 

transportul sepnrnt a frnctiei uscRte: ...... lei/pers/hma fără TV A 

Tnrif 1 - non-casnici (ag. ec./instituţii publice) RURAL+URBAN - tarif diferentiat pentru 

colcchu·cn separato şi transportul sepnrnt al deşeurilor REZIDUALE: 196,28Ici/tona, fora 

TVA 

Tal'if 2 - non-casnici (ag. ec./institntii publice) RURAL+URBAN - tnrif diferenţiat pentt·u 
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colecta rea separată şi trnnsportul separat al fractiei uscate : 967,42 lei/tonă, fără TV A 

Tarif 3 - colectarea, trnnsportul şi depozitarea cle.5e111·Hor din activităti din 
constrncfii/dcsfiinţări/amenajări provenind ele la UTILIZATORI CASNICI (inclusiv 
asociaţii de locatari/proprietari) pe bază de comandă şi contn,ct individual încheiat cu 
Operato1·11l: 187,17 lei/toni'i, fără TVA sau 131,02 Iei/mc, fără TVA 

Tarif 4 - colectarea, tnrnsportul şi depozitarea deşeul'ilor din activităţi clin 
constrnctii/clesfiinţări/amennjnri provenind ele LA UTILIZATORI/GENERATORI NON
CASNICI pe bază de conrnnclă şi contract individual încheiat cu Operatorul: 146,96 Iel/tonă, 
fără TVA sau 102,87 lei/mc, fărn TVA 

Tal'if 5 - colccta1·ea, tl'lrnsportul şi depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 
provenind de la UTILIZATORI CASNICI (inclusiv asociaţii de locatari/proprietnri) pe bază 
ele comall(lă şi contract incliviclual încheiat cu Operatorul: 370,14 lei/tonă, .fără TVA sau 
129,58 lei/mc, fără TVA 

Tarif 6 - colectarea, transportul şi depozitarea şi vnlorificarea deşeurilor vohnninoase 
provenind ele LA UTILIZATORI/GENERATORI NON-CASNICI pe bază de comandă şi 
contrnct individual încheiat cu Opemtorul: 324,02 lei/tonă, fără TVA sau 113,41 lei/mc, fără 
TVA 
Tarif 7 - colectarea, trnnsportul şi clepozitnrcn deşeurilor nbandonate: 153,50 lci/mc, fără 
TVA 

Art. 10. Se elimhrn Anexa 4 la Regulamentul serviciului public de salubrizare „Procedura privind 
asigurarea trnsabilitatii deseurilor colectate separatele pe raza U.A.T.-urilor. 

Art.11. Se elimina Anexn 4 In Actul Aclitional nr.2 IR Contractul de Concesiune nr.1277/2018 

Art. I 2. Aplicarea tarifelor pentrn facturarea in cazul neatingerii indicatorilor de performanta 
prevazuti la Sectiunea 1, lit.B),, Indicatori de performanta ai Serviciului Public de salubriznre» se 
elimina. 

Art 12 Colectarea cleşcurilor" clin Anexn 7- Manunlul ele operare pentl'll serviciul de 
colectarc-trnnsport de.şeuri" - la Caietul de Snrcini 

Se modifică, se completează şi va avea următoml conţinut: 

Facturarea si plnta prestarii sel'Viciului de coletare si transport a deseurilor municipale ( fractia 
uscata si fractia umeda ) se va efectua conform prevederilor art.17 alin.e ) din Legea 211/2011 
privind regimul deseurilor, pentrn respectarea instrnmentului economic " plateste cat arunci " in 
baza " frecventelor de colectare" . Operatorul de colectare si transport al deseurilor municipale va 
respecta programele de colectare întocmite <lupa princippiul "din poaita in poarta" si aprobate de 
ADI Bistrita-Nasaud, fara a avea responsabilitatea cantitatilor colecate si al calitatii desemilor. 
,,Colectarea corecta si ordonata a deşeurilor reprezintă responsabilitatea depnrtamentului tehnic, 
care are următoarele sarcini: 

• Organizarea tehnica a zonelor si traseelor de colectare
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• ,,Cat mai compact": compactarea deşeurilor in cuva maşinii, sub consideraţia regulilor de

protecţie

• Asigurarea curteniei perimetrului platformelo1· de colectare clupă terminarea operaţiunii

de colectare

• Asigurarea igienizării recipientilor de colectare inclusiv a cuvelor in care sunt montate11 

Art. 13. - Anexa 6 - Termeni şi noţiuni utilizate"- la Caietul de Sarcini, se completează cu 

următoa1·ele definiţii: 

53. reciclare - orice operafiu11e de valorificare prin care deşeurile sunt reprocesate În produse,

materiale sau substanfe pentru a-şi f11depli11i fimcfia lor i11if ială sau pentru alte scopuri. Aceasta 

include reprocesarea materialelor organice, dar 1111 include valorificarea energetică şi 

reprocesarea În vederea folosirii materiale/or drept combustibil sau pentru operaf hmile de 

rambleiere; 

Art. 14. Capitolul 4.1. " Progrnmul de opc1·a1·c11 clin Anexa 7 - Mnuunlul ele opernre pentru 

serviciul de colectare-trnnsport cleseurP' - la Caietul de Sarcini 

Se modifica si va aven 111·mntorul continnt : 

Incepand cu data de O 1.0 l.202 l fluxul de colectarea si transport a desemilor municipale din 
cadntl UAT-urilor componente ADI-DESElJRl Bistrita se va face pe 2 (doua ) fractii umccln 
colectata in pubela neagra si din containere supraterane de 1100 I, iar frRctin uscata se va 
colectata în pubela galbena prevazuta cu RFID distribuita de operator in zona de case din 
mcdiul mban si rural si din containere semi"ingropate de 3 mc cu specificatia afisnta pentrn tipul 
de deseu, (plastic/meta/, har/ie /carton si sticla) si predate la stafia ele sortare din cadrnl CIMO 
Tarpiu, fara ca operatornl de colectare si transport sa fie resJ)Onsabil fata de acuratetea si continutul 

· din pubela galbena si din containere semi-îngropate destinate colectarii selective a fractiei uscate.

Colectarea deseurilor municipale se realizeaza cu mmatoarele frecvente de colectare 

Tip clesen Mediul Urban Mediul Rmal 

Casc Blocuri Case Blocuri 

Fractia umeda 3 ori/luna 1 data/ 2 zile - vara 

( Menajer si 3 ori/luna de 2 ori/sapt. 
similar) 1 data /3 zile -iarna 
Fractia uscata 1 data/Juna I data / 2 saptamani 1 data/luna 1 data /2 sapt. 
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Art.15.Prezenlul act aditional se completează cu normele legale incidente în materie.Orice 
modificare a legislaţiei va conduce la modificarea de drept a prezentului contract. 

Art.34. Celelalte clauze din contractul 1277, actul aditional nr.2 si 3 rnman valabile. 

Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 3 
exemplare. 
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PROIECT 

Conform Dispozitiei nr.3/08.09.2020 articolul 3, punctele 1,2,3,4 emisa de Presedintele 
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si Presendinte al ADI Bistrita Nasaucl emitem spre 

analiza 

ACTUL ADITIONAL nr.4 LA CONTRACTUL NR. 1277 I 06.12.2018 DE 
DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC 

DESALUBRIZARE, RESPECTIV ACTIVITATEA DE 
COLECTARE,TRANSPORT ŞI TRANSFER AL DEŞEURILOR MUNICIPALE 

INCLUSIV DEŞEURI PERICULOASE DIN DEŞEURI MENAJERE ŞI 
MANAGEMENTUL STAŢIILOR DE TRANSFER ŞI AL 

CENTRELOR DE COLECTARE DIN JUDEŢUL BISTRITA-NĂSĂUD 
Preambul 
A vând in vedere: 
- dispoziţiile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si
dispoziţiile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor
- prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii.
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ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 
a lo_c�Htăţţlqr 
- : . .Qr.di.p.J�.1$..SC .nr., Ui/iOP.7. privjnd aprobarea Contractului-cadru de prestare a
serviciului de' salubrizare a focalităţilo1;.

Mei.hQiân.d. \iiiî \Mffil#eii1\f oîidurifoi;-::e.iifopeiî�; · ��fonât)l.�/Pi'lm.�iv1ini$Jt:µ_ 'Lt•dc/HP
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Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrata a Deşeurilor Municipale in Judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 114 din data 
de 14.12.2016, prin cai·e s-a hotărât organizarea unei proceduri de atribuire a unui contract 
de concesiune în vederea prestării serviciului de salubrizare la nivelul Judeţului Bistriţa
Năsăud, în favoarea unităţilor administrativ teritoriale membre, cu respectarea de către 
Asociaţie a drepturilor ce i-au fost transmise prin statutul Asociaţiei şi a prevederilor 
legale incidente în materie. 

Rezultatul prncedurii de atribuire organizate în vederea atribuirii prezentului contract 
de concesiune. 
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară · pentrn 
Gestionarea Integrata a Deşeurilor Municipale in Judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 159 din data 
de 03.12.2018 prin care s-a decis atribuirea contractului în favoarea S.C.SUPERCOM 
S.A, în calitatea de ofertant desemnat castigator.

Pă1ţile: 

Şi 

1.1. Asociaţia ele Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a
Deşeurilor Municipale in Judeţul BistriţaMNăsăud, cu sediul în Bistriţa, Strada 
Păcii, m. 2A, judeţul Bistriţa-Năsăud, România, având cod de identificare fiscală 
24003861, reprezentată prin Emil Radu Moldovan, având funcţia ele Preşedinte, pe 
de o parte, în calitate de Concedent ( denumită in continuare Concedentul sau 
Delegatarul), 

1.2.0pei·atorul S.C. SUPERCOM S.A., codul unic de înregistrare CUI RO 
3884955, cu sediul principal în Bucureşti, str. Gherghiţei, nr. 23 C, Sector 2, cod 
poştal 022512, reprezentată legal prin Dr. Ec. Ilie Ionel Ciuclea, având funcţia de 
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Preşedinte- Administrator Unic, pe de altă parte, în calitate de Concesionar 
(denumită în continuare Concesionarul sau Operatoml) 

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor 
clauze: 

CAPITOLUL II: Obiectul contractului de delegare a gestiunii 
2.1 Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia Operatorului 
de a presta serviciul de salubrizare potrivit obiectivelor şi standardelor de calitate stabilite 
4.�--P.f l��at_a.�;� ... tcsp�f_ti.Y.,.,�{�}Jfijf.�iJ1{t{l?},��{�(i{JţI�}î�;ijg}1ţ�'}(f f{�iîMk�i/f#�:)1fi�J-�iM§);
1.n���ffl_l��l�._!��1�����·y::f 1'.����f;�?l��-ţ?:ţ�;'.Ş.;e1�al·�t_.,��-J����-?e1�1entu.l staţador .. c�e tr�ns�er,ş1
al 'centrelor,.cleicolectare:.dnr,Judetul·-B1stl'lfa.:.Nasnucl, mclus1v dreptul ş1 obligaţia de 
a administra şi de a exploata .infrastructura telmico-edilitară aferentă serviciului, ce 
constituie anexa la contract. In acest sens, Delegatarul încredinţează Operatorului 
prestarea şi gestionarea serviciului anterior menţionat, in contraprestaţie transmiţând 
dreptul ele exploatare a serviciului ce face obiectul contractului, însoţit de obligaţia 
Operatorului de a achita redevenţa stabilită, conform celor de mai jos. 
Serviciul public de salubrizare concesionat va fi prestat de către Operator pe raza tuturor 
unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Bistriţa- Năsăud, membre ale A.D.I. Deşeuri 
Bistriţa- Năsăud. 

II Serviciul de salubrizare face obiectul unor obligaţii specifice de serviciu public 
în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii, egalităţii de 
tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor". 

2.2.Serviciul public de salubrizare concesionat cuprinde următoarele activităţi: 

a) Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale provenind de la

populaţie, de la agenţi economici şi instituţii publice, inclusiv deşeuri periculoase din
deşeuri menajere, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice;
b) colectarea şi transportul separat afh;âct1ei I,s"câteifi�âcti�i \i',iî'ecle şi predarea Statiei
de sortare din cadrul C.M.I.D. Tărpiu
c) Colectarea, transportul, depozitare deseurilor provenite din locuinţe/institutii, generate
de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
d) Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie,
de la agenţi economici şi instituţii publice, neasimilabile celor menajere; 
e) Colectarea deşeurilor biodegradabile, predominant vegetale din mediul urban şi rural,
zona de case şi transportul acestora la staţia de compost din cadrnl C.M.l.D. Tărpiu;
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f) Depozitarea temporară, controlată a deşeurilor în Staţiile de Transfer şi Centrele de
Colectare şi transferul acestora la C.M.I.D. Tărpiu;
g) Exploatarea şi întreţinerea infrastructurii, a vehiculelor, instalaţiilor şi 11tilajelor
delegate, specificate în Caietul de sarcini şi asigurate de către A.D.I. Deşeuri Bistriţa
Năsăud în scopul efectuării Serviciului;
lt) Exploatarea, întreţinerea şi igienizarea punctelor de colectare, respectiv a platformelor
de colectare cu containere semiingropate, a punctelor de regrupare şi a amplasamentelor
de gestionare aflate în administrarea A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud şi puse la dispoziţia
Operatomlui în scopul prestării Serviciului;
i) Operarea/administrarea Staţiilor de Transfer şi a Centrelor de Colectare;
j).Organizarca prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilort
k) Asigurarea de către operator cu recipienţi de colectare a tuturor agenţilor
economici/instituţiilor publice, dotarea cu recipienţi standardizaţi a punctelor de
regrupare din zonele greu accesibile autocompactoarelor de colectare şi a
zonelor de blocuri amplasate pe domeniul privat;
I) Managementul Staţiilor de Transfer şi a Centrelor de Colectare puse la
dispoziţia operatorului de către A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud;
m) Derularea unor campanii anuale de informare, conştientizare şi educare a
populaţiei judeţului Bistriţa-Năsăud, în privinţa protecţiei mediului prin
reciclare , valorificarea deşeurilor cât şi în procesul de gestionare a acestora.

2.3 Obiectivele clelegatal'ului sunt: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calităţii şi eficienţei

acestor servicii, inclusiv prin, dar fără a se limita la, a obţine prestarea serviciului de

salubrizare de catre Operator in mod continuu si funcţional si cu respectarea frecventei

de colectare impusa prin Regulamentul serviciului si de orice documente relevante (in caz

de contradicţie urmând a prevala cele mai severe), prin îndeplinirea tuturor obligaţiilor

asumate contractual sau care decurg din prevederile legislaţiei incidente in materie si cu

respectarea tuturor criteriilor de performanta stabilite in sarcina Operatorului contractual

sau in baza prevederilor legale incidente, precum si cu respectarea oricăror contracte de

finanţare sau de alta natura in cadrul carora membrii Delegatarului sunt parte;"

b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
c) protecţia mediului înconjurător

2.4.Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operatol' în derularea contractului sunt 

4 



(' 
'· J 

ul'mătoal'ele: 

a) bunuri de retur, în conformitate cu Anexa m. 1, sunt bunurile publice transmise în
administrarea operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în
scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin
drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii
delegatamlui;
b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului
de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă
intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile
legii;
c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în

( proprietatea Operatorului.

2.5- Operatorul este responsabil să înlocuiască, pe cheltuiala proprie, consumabilele 
aferente bunurilor utilizate in executarea contractului (inclusiv cele aferente bunurilor de 
retur), în vederea utilizării conforme a acestora pe durata executarii contractului. 

CAPITOLUL III Dispozitii generale 

3.1 Fac parte integrantă din prezentul contrnct următoarele: 
a. caietul de sarcini privind prestarea serviciului, inclusiv clarificările şi măsurile de

remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b. b )regulamentul serviciului;
c. inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor

administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
el. procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c) 
c. oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inaintate de operator

( 1· delegatarului şi care au stat la baza atribuirii contractului, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare 

f. formularele şi celelalte documente întocmite de operator şi înaintate delegatarului in
cadrul procedurii de atribuire

g. certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, privind situaţia
operatorului

h. Fişa de date a achiziţiei
i. Licenţa clasa II emisă de ANRSC pentru activităţile specifice serviciului public de

salubrizare ce fac obiectul contractului, de la data la care aceasta este emisă
j. Garanţia de participare depusă de către operator in cadrnl procedurii, precum şi garanţia

constituită de Operator în favoarea Delegatarului in condiţiile legii şi cu respectarea
clauzelor prezentului contract, în termen de 5 zi le de la încheierea contractului
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k. Documentele la care se face referire în preambulul prezentului contract
I. Solicitările de clarificări emise în cadrul procedurii de atribuire, precum şi răspunsul

aferent acestora
m. contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate

pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, precum şi hotărâri ale
instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire, dacă este cazul;

n. angajamentul ferm de susţinere din partea unui tert, dacă este cazul
o. contractele încheiate cu subcontractanţii, dacă este cazul
p. acordul de asociere, dacă este cazul
q. indicatori tehnici
r. planul de investitii

CAPITOLUL IV: Durata Contractului

4.1.Durata contractului de delegare a gestiunii este de 8 ani si se calculează incepand cu
data intrarii în vigoare a actului aclitional nr.2, cu posibilitate de prelungire, în situaţia
în care sunt impuse investiţii Operatornlui, iar amortizarea acestora pe perioada
rămasă din contract conduce la depăşirea pragului ele suportabilitate al
tarifelor/taxelor utilizatorilor.

4.2. Prelungirea contractului poate fi realizată în condiţiile legii. 

CAPITOLUL V Rccleventa si gamntia ele buna executie a contractului 

5.1. Redeventa aferenta prezentului contract va fi supusa urmatoarelor reglementari: 

5.1.1.Valoarea anuala a redeventei este de 1.676.280,80 lei. Cuantumul redeventei se va 
( . ) actualiza anual cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica. 

5.1.2.Redeventa va fi platita de catre Operator Delegatului trimestrial, pana cel tarziu in 
data de a lunii urmatoare încheierii trimestrului, prin virament bancar, in contul R066 
BTRL 0060 1202 R098 55XX. Plata redeventei la termenul stabilit constituie obligatie 
de rezultat. 

5.1.3. Obligatia de plata a redeventei se considera îndeplinita de catre Operator la data la 
care este creditat contul Delegatului. 

5.1.4 In cazul in care Operatorul nu indeplineste, indeplineste dom· paitialm indeplineste 
in moci neconform sau cu intarziere obligatia de achitare a redeventei , aceasta se afla in 
culpa contractuala, iar Delegatarul poate aplica oricand din mmatoarele situatii : 
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a) perceperea unor penalitatii contractuale pe zi de intarziere in cuantumul echivalent cu
dobanda prevazuta de Codul de Procedura fiscala calculata asupra valorii redeventei
ramasa neachitata, calculate incepand cu data scadentei obligatiei si pana la data
îndeplinirii complete si conforme a obligatiei.

b) Rezilierea contractului de concesiune, cu efect imediat, prin simpla notificare a
Operatorului, fora interventia instantei si fara necesitatea realizarii nici unei alte
formalitatii,. Operatorul va nnane obligat si <lupa rezilierea Contractului la plata
recleventei datorate pana in momentul retragerii clelegadi precum si la plata penalitatilor
de intraziere calculate potrivit literei a) de mai sus.

Sanctiunile mentionate anterior pot fi aplicate cumulativ si succesiv. 

5.2.Garanţia de bună execuţie a contractului constituită de Operator va fi supusă 
următoarelor reglementări: 

5.2.1.0peratorul are obligaţia ca, în termen de 5zile de la data semnării contractului, să 
depună cu titlu de garanţie suma de 2.469.551 Lei fără TV A 

5.2.2.Garanţia se va constitui în una din următoarele modalităţi: 

a).prin virament bancar, in contul R066 BTRL 0060 1202 R098 53XX 

b).prin scrisoare de garanţie bancară, constituită la o bancă agreată in prealabil de către 
Delegatar 

5.2.3.Garanţia trebuie menţinută în vigoare pe toată durata executării contractului. Astfel, 
în cazul în care garanţia a fost constituită prin virament bancar, Operatorul nu va avea 
dreptul de a solicita restituirea garanţiei sau compensarea acesteia. în cazul în care 
garanţia va fi constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară, aceasta va trebui 
prelungită cu cel puţin 60 de zile anterior datei stabilite pentru expirarea acestei scrisori 
de garanţie bancară- în caz contrar, delegatarul având posibilitatea de a executa scrisoarea 
de garantie bancară şi de a o menţine cu titlu de depozit. Operatorul are posibilitatea ca, 
cu respectarea termenului anterior menţionat, să opteze pentru reconstituirea garanţiei 
prin virament bancar. 

5.2.4.Garanţia constituită se restituie Operatorului in termen de 60 de zile dela încetarea 
prezentului contract. Valoarea pentru care Operatorul este îndreptăţit la restituire constă 
in valoarea rămasă după· compensarea oricăror obligaţii de plată pe care Operatorul le 
îmegistreazăfaţă de Delegatar. Utilizarea garanţiei nu se va limita doar la plata redevenţei 
neachitate ci şi la celelalte obligaţii aferente derulării contractului. Pentm mai multa 
claritate, Delegatarul poate să procedeze la compensarea drepturilor de creanţă pe care le 
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deţine faţă de Operator cu suma pe care o deţine cu titlu de garanţie, fără ca prin aceasta 
sa fie obligat să procedeze în sensul celor de mai sus. 

5.2.5Jn cazul în care obligaţiile de plată ale Operatorului sunt scadente de mai mult de 
1 O zile iar Operatornl nu a procedat la achitarea acestora, Delegatarul are dreptul de a 
executa garanţia constituită, în tot sau în parte, cu notificarea prealabilă a Operatorului în 
acest sens. Pentrn mai multă claritate, Delegatarul poate să procedeze la compensarea 
drepturilor de creanţă pe care le deţine faţă de Operator, în tot sau în parte, cu suma pe 
care o deţine cu titlu de garanţie, fără ca prin aceasta să fie obligat să procedeze în sensul 
celor de mai sus. 

5.2.6 în cazul în care Delegatarul a optat pentru executarea în tot sau în partea garanţiei 
în ipoteza mai sus menţionată, Operatorul este obligat să procedeze la constituirea unei 
noi garanţii, sau, după caz, întregirea garanţiei astfel încât aceasta să aibă cuantumul 
stabilit anterior, în termen de cel mult 1 O zile de la data executării efective a garanţiei. 
Constituirea noii garanţii sau, după caz, reîntregirea garanţiei, se va face cu respectarea 
cuantumului obligatoriu al acesteia, astfel cum a fost acesta stabilit în prezentul articol. 

5.2.7 Constituirea garanţiei în termen de 5 de zile de la încheierea contractului, obligaţia 
de a întregi valoarea garanţiei pe durata executării contractului, obligaţia de reîntregire 
sau reconstituire a garanţiei ca turnare a executării acesteia in tot sau in parte şi obligaţia 
de a menţine garanţia valabilă in mod continuu, pe întreaga durată a executării 
contractului, constituie obligaţii de rezultat. 

5.2.8.In cazul în care Operatorul nu îndeplineşte, îndeplineşte în mod neconform sau cu 
întârziere oricare din obligaţiile menţionate la articolul anterior, acesta se află în culpă 
contractuală, iar Delegatarul poate aplicaoricare din următoarele sancţiuni: 

a) Perceperea unor penalităţi contractuale de intârziere in cuantum echivalent cu do banda
prevăzută de Codul de Procedura Fiscală, calculate asupra valorii totale a garanţiei pe zi
de întârziere, calculate începând cu data scadenţei obligaţiei şi până la data îndeplinirii
compl�te şi conforme a obligaţiei.

b) Rezilierea contractului de concesiune, in conformitate cu dispozitiile legii , prin
ttotificare a Operatornlui, fără intervenţia instanţei şi fără necesitatea realizării nici unei
alte formalităţi.
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CAPITOLUL VI :Drepturile partilor 

6.1. Drepturile Operatorului 

Operatoru! are urmr1toaref e drepturi: 
a. să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răsp1mderea sa, bunurile,activităţile şi

serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;
b. să încaseze contravaloarea serviciului, prin mijloacele si la termenele prevazute de lege;
c. să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării

reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico"economice care au stat la baza încheierii
acestuia, cu stricta respectare a normelor legale aplicabile in domeniul concesiunilor şi a
normelor emise de autoritatile de reglementare, inclusiv dar fără a se limita la normele

<) emise de ANRSC; 

() 

el. să aplice tarifele aprobate conform legislaţiei în vigoare, in special dar fără ase limita la 
prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007 şi a altor reglementări similare; 

e. sa it1cheie contracte de prestare a serviciului cu toti utilizatori non"casnici;
t'. să propună ajustarea şi modificarea tarifelor in condiţiile legii, cu stricta respectare a

prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007 şi a altor reglementări similare. 
g. Operatorul se va bucura de exclusivitatea prestării Serviciului pe raza unităţilor

administrativ"teritoriale conform Caietului de Sarcini, acordată în baza hotărâl'ii de
atribuire şi a prezentului contract de delegare a gestiunii, conform prevederilor mt. 20 al.
2 lit. e) din Legea 101/2006

. · de a rezilia contractul, în condiţiile legii precum şi în condiţiile prevăzute prin prezentul 
contract şi de a aplica orice alte sancţiuni legale sau contractuale pe care le are la 
dispoziţie, în mod cumulativ, în cazul în care Delegatarul nu respectă obligaţiile sale 
legale sau obligaţiile asumate prin contractul de delegare� 

6.2. Drepturile delegatarului 

Delegataru! are următoal'e/e drepturi: 

a. de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şimodemizare a dotărilor
existente, cu consultarea Operatorului

b. de a corela cu programele de dezvoltare economico"socială a localităţilor şi de amenajare
a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într"o concepţie
unitară;

c. ele a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea
dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

d. de a realiza investiţii de interes comun, in nume propriu sau prin membrii săi, în domeniul
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infrastmcturii telmico-edilitare aferente serviciilor publice delegate; 
e. de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

f. de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita Operatorului
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri, în terme,n de 14
zile delegatarul este obligat să îşi exercite dreptul de opţiune sub sancţiuni decaderii:
g. de a inspecta bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate; de a verifica stadiul
de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; de a
verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract şi în condiţiile prevăzute în caietul
de sarcini şi în regulamentul serviciului, precum şi in actele normative incidente in
materie sau in orice alte norme cu caracter obligatoriu emise de instituţiile abilitate sau in
alte acte asumate de către Operator;
h. de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către Operator,-şi în
conformitate cu prevederile legale în vigoare; dacă toate condiţiile legale in acest sens 
sunt îndeplinite; 
j) de a rezilia contractul, în condiţiile legii precum şi in condiţiile prevăzute prin
prezentul contract şi de a aplica orice alte sancţiuni legale sau contractuale pe care le are
la dispoziţie, in mod cumulativ, în cazul în care Operatorul nu respectă obligaţiile sale
legale sau obligaţiile asumate prin contractul de delegare.
k) să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia
dintl'e părţi;
I) de a solicita informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat;
m) de a invita operatorul pentl'u consultari si negocieri; în vederea concilierii diferendelor
apărute în relaţia cu utilizatorii serviciului.
n) de a monitoriza şi exercita controlul cu privire la prestarea serviciului şi lua măsurile
necesare in cazul in care operatorul nu asigmă indicatorii de performanţă şi continuitatea 
serviciului pentru care s-a obligat. 
o) de a sancţiona operatorul in cazul in care acesta nu operează la nivelul indicatorilor
de performanţă şi eficienta la care swa obligat şi nu asigură continuitatea serviciului
p) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator.

CAPITOLUL VII: Obligatiile partilor 

7.1. Obligaţiile Operatorului 

7.1.1. Operatorul are următoarele obligaJii: 
a). să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare 
prestării serviciului şi să le menţină în vigoare pe întreaga durată a executării contractului; 
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Operatoml declară că la data semnării prezentului contract deţine toate autorizările şi 
mijloacele legale, financiare şi logistice în vederea conformei îndepliniri a obiectului 
contractului pe întreaga sa perioada de valabilitate, luând totodată în considerare riscurile 
asumate conform legii şi conform prezentului contract; 
aa). Să respecte sarcinile şi responsabilităţile cu privire la investiţii/programele de 
investiţii, precum reabilitări, modernizăd, obiective noi, extinderi, inclusiv prevederile 
legate de finanţarea acestora, conform dispoziţiHor contractuale;" 
b ). să respecte in mod complet şi conform angajamentelor luate prin contractul de 
delegare a gestiunii pe intreaga durată de executare a acestuia şi să asigure exploatarea 
eficace, in regim de continuitate şi permanenţă, a serviciului ce face obiectul prezentei 
concesiuni, in confonnitate cu cerinţele şi destinaţia impuse de concedent; \c)� să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului desarcini al 
serviciului şi ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat precum şi cele 
cuprinse in actele normative incidente in materie sau in orice alte norme cu caracter 
obligatoriu emise de instituţiile abilitate sau in alte acte asumate de către Operator; 
el). să servească toţi utilizatorii din aria unităţilor administrativ-teritoriale undei-a fost 

delegat serviciul, respectând toate obligaţiile legale sau contractuale care ii revin faţă de 
aceştia; 
e). să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi in Regulamentul serviciului delegat 
sau impuşi de lege sau autoritatea contractantă prin orice document care ii este opozabil,· 
f). să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate 
informaţiile necesare în vedere.a exercitării dreptului de verificare şi evaluare a 
funcţionării şi dezvoltării servi9iilor publice delegate în conformitate cu clauzele 
contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare; Să se supună controlului şi să 
se conformeze măsudlor stabilite cu ocazia activităţii de control a împuterniciţilor 
autorităţilor administraţiei publice locale, ai Asociaţiei sau, după caz, ai autorităţilor de \reglementare competente. 
g). să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în 
vigoare; 
h). să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul 
aferent realizării serviciilor delegate; in cazul în care Operatorul refuză preluarea acestuia 
şi predarea nu este realizată in termen de cel mult 14 zile de la încheierea prezentului 
contract sau in alt termen notificat de către Delegatar, Delegatarul are posibilitatea de a 
rezilia prezentul contract conform dispozitiilor legale in vigoare,prin simpla notificare a 
Operatorului, fără intervenţia instanţei şi fără realizarea nici unei alte formaJităţi. 
Delegatarnl poate opta pentrn aplicarea unor penalităţi de 1 % la valoarea de inventar a 
bunurilor nepreluate pe zi de întârziere, până la preluarea efectivă a bunurilor de către 
Opetaror şi încheierea corelativă a procesului verbal menţionat. 
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i). să presteze serviciul public delegat confonn prevederilor regulamentului serviciului şi 
caietului de sarcini, precum şi a celor prevăzute în actele normative incidente în materie 
sau în orice alte norme cu caracter obligatoriu emise de instituţiile abilitate sau în alte acte 
asumate de către Operator, în condiţii de calitate şi eficienţă; 
j). să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele/tâ{efe ce vor fi utilizate pentru serviciul 

· delegat, conform Ordinului nr. 109/2007 sau ca urmare a adoptării unui alt act normativ
cu incidenţă in acest domeniu.
k). să nu subdelege gestiunea serviciului/ uneia sau mai multor activităţi din sfera
serviciului; să nu subcontracteze serviciul şi bunurile care fac obiectul delegării în alte
condiţii decât cele stabilite potrivit prezentului contract;
I). să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în prezentul contract;
m). să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur (prin remiterea acestora
delegatarnlui in termen de cel mult 14 zile de la încetarea contractului prin orice
modalitate, precum si prin menţinerea acestora in stare prin orice modalitate, precum şi
prin menţinerea acestora in stare optimă de funcţionare), astfel încât, la încheierea
contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului ele a realiza serviciul;
toate neconformităţile bunmilor, sesizate la data returnării acestora Delegatarnlui, sau pe
parcursul executării contractului vor fi remediate ele Operator pe cheltuiala proprie.
Neretumarea bunurilor in stare optimă de funcţionare in termenul menţionat atrage
perceperea de către Delegatar a uno1: penalităţi contractuale in cuantum de 0.001 % pe zi
de întârziere din valoarea anuală a contractului, fără ca prin perceperea acestora să piardă
dreptul de a obţine repararea integrală a oricărui prejudiciu care i-a fost cauzat.
n). să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, dacă va
fi cazul;
o). să propună delegatarului scoaterea din funcţiune/uz a mijloacelor fixe apa1ţinând
patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare şi să întreprindă toate măsurile pentru
înlocuirea bunurilor, in termen de 30 zile în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de a
realiza serviciul public delegat;
p). să transmită delegatarnlui modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum
şi situaţia patrimoniului public ( cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an
pentm îmegistrarea în contabilitatea acesteia;
q). să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi liberede orice
sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;
r). la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, delegatul
este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract,
până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;
s). să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun
pentrn asigurarea continuităţii activităţii. In acest sens, având în vedere transmiterea
riscurilor activităţii derulate integral către Operator, acesta urmează a supolta integral
orice prejudicii cauzate Delegatarului prin reducerea sau încetarea activităţii, ahmci când
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acestea periclitează derularea serviciului la parametri optimi; 
ş). să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de 
protecţie a muncii; 
t). să predea in termen de cel mult 5 zile de la încetarea contractului o copie din 
documentaţia telmico-economică referitoare la serviciul gestionat, si care nu dezvaluie 
secrete de gestiunea a Operatorului sub sancţiunea plăţii unor penalităţi contractuale de 
0,001 %/zi de întârziere din valoarea anuală a contractului, iar ca prin perceperea acestor 
penalităţi Delegatarul să piardă dreptul de a obţine repararea integrală a oricărui 
prejudiciu care i-a fost cauzat; 
ţ) . să realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate; 
u). să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice 
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în ,
exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea 
patrimoniului etc.), astfel cum sunt ele prevăzute de normele legale incidente sau astfel 
cum au fost impuse de delegatar sau alte organisme competente să instituie astfel de 
reguli; 
v). în cazul în care Operatornl sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze 
de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va 
notifica de îndată acest fapt autorităţii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun 
pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public; 
w). să menţină pe întreaga durată a executării contractului un număr optim de angajaţi şi 
de rcsmse, astfel incât să ii permită derularea in parametri optimi a serviciului delegat. 
A vând in vedere că la data semnării prezentului contract, Operatorul declară că deţine 
toate resursele necesare in vederea prestării conforme a serviciului pe întreaga durată 
contractuală, obligaţia instituită de prezentul mticol nu va putea fundamenta o majorare a 
tarifelor de salubrizare (conform Ordinului AIN-JfîS:'C. 109/2007 sau ca urmare a 
adoptării unui alt act normativ cu incidenţă in acest domeniu ) decât in situaţii de excepţie, (care nu puteau fi prevăzute de Operator la data depunerii ofertei sale financiare şi la data 
semnării contractului, in caz contrar riscul intervenirii unei astfel de împrejurări urmând 
a fi suportat integral de Operator; 
x). Să respecte obligaţiile aplicabile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, 
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislaţia naţională, prin 
contracte colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordmile internaţionale în aceste 
domenii 
y). Să depună toate diligenţele în vederea menţinerii tarifelor aferente activităţii derulate 
la un cuantum cât mai scăzut, astfel incât acestea să constituie preţuri accesibile pentru 
utilizatorii finali, urmând să supună aprobării Delegatarului solicitări de diminuare si /sau 
crestere a tarifelor atunci când există orice circumstanţă care atrage scăderea/cresterea 
costurilor aferente derulării serviciului şi sunt îndeplinite condiţiile impuse de Ordinul 
A.N.R.S.C. nr.109/2007 in vederea modificării tarifelor. 
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w) Să depună toate diligenţele în vederea menţinerii tal'ifelor aferente activităţii derulate la
un cuantum cât mai scăzut, astfel încât acestea să constituie preţuri accesibile pentru
utilizatorii finali, urmând să supună aprobării Delegatarului solicitări de diminuare a
tarifelor atunci când există orice circumstanţă care atrage scăderea costurilor aferente
derulării serviciului şi sunt indeplinite condiţiile impuse de Ordinul 109/2007 in vederea
modificării tarifelor.

7.1.2. din CAPITOLUL VII: Obligaţiile părţilor, din Contractul cadru ele 

concesiune 

In cazul în care Delegatarnl constată orice fel de abatere de la îndeplinirea obligaţiilor 

stabilite în sarcina Operatorului, aşa cum sunt ele prevăzute la art. 7.1.1., Delegatarul are 

următoarele opţiuni care pot fi aplicate cumulative, cu excepţia obligaţiilor pentru care au 

fost stabilite alte sancţiuni: 

a) Sa notifice Operatorul, acordandu-i un termen de gratie m care sa remedieze

deficientele constatate, pe cheltuiala Operatorului;

b ). Sa aplice penalitati contractuale de întârziere in cuantum echivalent cu dobanda fiscala 
calculata asupra valorii anuale a contractului pe zi de întârziere, începând cu data 
constatării acestor deficiente si pana la data remedierii acestora de către Operator 

c).Sa rezilieze prezentul contract cu efect imediat, prin simpla notificare a Operatorului, 
fara necesitatea realizării nici unei alte formalităţi; 

Sancţiunile anterior menţionate pot fi aplicate si cumulativ sau succesiv. 

(2) în situaţia în care Delegatarul constată neîndeplinirea indicatorilor de performanţă
sau a altor obligaţii speciale prevăzute în Regulamentul de salubrizare, acesta poate
aplica penalităţile stipulate în Capitolul VI, Secţiunea 2, Art. 174 şi în Anexa 1

b) sa emita facturn catre Delegatar ( ADI/UAt-uri)in primele 1 O zile cadendaristice ale

lunii si sa o tl'imita catre acesta, atat electronic cat si prin depunere fizica in vederea

efectuarii platii.

7.1.2.0bligatiile Delegata1·11Iui se completeaza clupa cum urmcaza: 

a. Sa plateasca in termen de 15 zile de la confirmarea facturii primita de la Operator;

b. Neachitarea facturii de catre Delegatar in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage

penalitati de intarziere stabilite conform reglementarilor in vigoare, <lupa cum urmeaza:
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c. Penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi clupa data scadenta :
d. Penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor

bugetare;
e). Valoarea totala a penalitatilor nu va putea depasii valoarea facturii si se constituie in
venit al Operatorului.

a. Daca sumele datorate , inclusiv penalitatile nu au fost achitate <lupa 45 de zile de la
confirmarea facturii , Operatorul poate intreru1Je furnizarea /prestarea serviciului cu un
preaviz de 5 zile lucratoare-si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in instanta sau
sa puna in aplicare prevederile art. 42 din legea 51/200 Legea serviciului de utilitatii
publice, ,,'Yactura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu"

7.1.3 
() 

In vederea verificării îndeplinirii indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliti în
sarcina Operatorului, Operatornl va proceda după cum urmează:
a) Va comunica Delegatarului, la cerere, orice documente care ii sunt solicitate in
vederea verificării îndeplinirii acestei obligaţii, in termen de 5 zile lucrătoare de la
recepţionarea solicitării. Neindeplinirea acestei obligaţii, sau cu întârziere atrage
perceperea unor penalităţi contractuale in cuantum de 0,001 % pe zi de întârziere, cUn
valoarea anuală a contractului, fără ca prin perceperea acestor penalităţi Delegatarul să
piardă dreptul de a obţine repararea integrală a oricărui prejudiciu care i-a fost cauzat.

b) Va comunica rapoarte trimestriale delegatamlui, în care va menţiona modul de realizare
a indicatorilor care i-au fost impuşi pc parcursul derulării contractului. Nedepunerea
raportului anterior menţionat, Î11 tennen de 25 zile lucrătoare de la finalizarea trimestrului
pentru care se depune, atrage perceperea unor penalităţi contractuale in cuantum de
0,001 % pe zi de întârziere, din valoarea anuala a contractului, fara ca prin perceperea

( 

acestor penalitati Delegatarul să piardă dreptul de a obţine repararea integrală a oricărui ( 
( ) prejudiciu care i-a fost cauzat.

c) Operatorul este obligat să comunice Delegatarului, în termen de 15 zile lucrătoare de
la data recepţionării, orice plângeri care îi sunt comunicate de către unităţile administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei sau de către utilizatorii serviciului, vizând neconfoma
realizare a obiectului prezentului contract, acestea fiind relevante pentru ca Delegatarnl
să aprecieze grndul de realizare a cerinţelor de performanţă şi calitate.Neîndeplinirea
acestei obligaţii, sau cu întârziere atrage perceperea unor penalităţi contractuale in
cuantum de 0,001 % pe zi de întârziere, din valoarea anuală a contractului, fără ca prin
perceperea acestor penalităţi Delegatarul să piardă dreptul de a obţine repararea integrală
a oricărui prejudiciu care i-a fost cauzat.
d ) va transmite rapoarte sau analize cu privire la respectarea obligaţiilor contractuale, ori
de câte ori acestea sunt solicitate de către Delegatar, în termen de maxim 15 zile de la
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solicitare. Neîndeplinirea acestei obligaţii,poate atrage perceperea unor penalitati 
contractuale in cuantum de 0,001 % pe zi de întârziere, din valoarea anuala a contractului, 
fara ca prin perceperea acestor penalitati. Delegatarul sa piarda dreptul de a obţine 
repararea integrala a oricărui prejudiciu care i-a fost cauzat." 

7.2 :Obligatiile delegatarului 

Delegatarnl are următoarele obligaţii: 
să predea delegatului in condiţiile prevăzute în prezentul contract toate bunurile, 
instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, 
astfel cum sunt acestea menţionate in anexa 1 la contract, libere de orice sarcini, pe bază 
de proces-verbal de predare-preluare; 
să pună la dispoziţia părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea 
prezentului. contract de delegare; 
să faciliteze operatornlui autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, dacă se va impune; 
să nu îl tulbure pe Operator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
delegare; 
să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute 
expres de lege sau atunci când interesul public o impune; 
t).să notifice Operatorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor esenţiale ale acestuia; 

CAPITOLUL VIII: Tarifele practicate si procedura ele stabilire, modificare sau 
ajustare a acestora 

8.1.Stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor se vor efectua în conformitate cu 
procedura de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor specifică serviciului delegat şi 
cu respectarea prevederilor legilor speciale. Circumstanţele de modificare sau ajustare a 
tarifelor sunt cele prevăzute de Ordinul Aj�fitsJS. 109/2007 şi de celelalte acte 
normative incidente. în cazul în care pe parcursul executării contractului vor interveni 
modificări sau completări legislative in domeniul modificării sau ajustării tarifelor, 
acestea se vor aplica în mod corespunzător. 

8.2. Tarifele aferente serviciilor delegate la data senmării prezentului contract sunt cele 
menţionate în oferta :financiarăa operatorului. 

8.3. In sensul dispoziţiilor Ordinului ANRSC 109/2007, modificarea tarifelor se va putea 
realiza doar în condiţiile acolo prevăzute,va fi fundamentată pe circumstanţe intervenite 
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ulterior semnării prezentului contract pe care pă1ţile nu le puteau prevedea la data stabilirii 
tarifelor şi a formulării ofertei financiare şi va produce efecte numai pentrn viitor, de la 
data aprobării modificării de tarife in condiţiile legii. 

CAPITOLUL IX: încetarea contractului de delegare a gestiunii 

Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii: 
a. la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris,

prelungirea acestuia în condiţiile legii;
b. în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către

delegatar, cu un preaviz de 30 de zile;
c. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Operator, prin reziliere de către

Delegatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina Operatorului; despăgubirea astfel datorată
() de către Operator va cuprinde toate prejudiciile cauzate Delegatarului din încetarea

contractului înainte de termenul stabilit în cuprinsul acestuia, inclusiv dar fără a se limita 
la costurile aferente organizării unei noi proceduri de achiziţie publică pentrn asigurarea 
continuităţii serviciului; 

d. în cazuri de f01ţă majora sau de caz fortuit, când Operatorul se află în imposibilitatea
obiectivă, negenerată de propria sa culpă, de a contÎnua contractul, prin renunţare de către
Operator;

e. în cazul insolvenţei, insolvabilităţii sau dizolvării Operatorului sau în cazul dizolvării
Delegatarului;

f. în cazul oricărei modificări a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate,
altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare, in special dar fără a
se limita la prevederile art. 100 şi următoarele din Legea 100/2016, având în vedere ca
Delegatarul are obligaţia de organizare a unei noi proceduri de atribuire, în conformitate
cu dispoziţiile legale, acesta va avea dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract;

( 
( , g. In cazul în care intervin orice modificări ale infrastructurii predate de către Delegatar
·) Operatorului in executarea prezentului contract, inclusiv modificări ale dreptului

Delegatarnlui in baza căruia transmite aceasta infrastructura Operatorului, Delegatarnl 
are dreptul de a denunţa prezentul contract, fără plata vreunei despăgubiri în favoarea 
Operatornlui. 

h. în cazul în care intervin, ulterior încheierii prezentului contract, orice circumstanţe în baza
cărora se anulează procedura de atribuire în baza careia a fost încheiat prezentul contract,
sau o instanţă judecătorească sau orice fel de alt organism constată nulitatea raportului
procedurii sau a oricărui act care a stat la baza încheierii contractului, Delegatarul are
dreptul de a denunţa prezentul contract, cu efect imediat, prin simpla notificare a
Operatorului.

i. Delegatarul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de concesiune, cu efect
imediat, prin simpla notificare a Operatorului, atunci când Operatorul se află, la momentul
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atdbuidi contractului, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 79-81 din Legea 100/2016, 
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, sau atunci când contractul 
nu ar fi trebuit să fie atribuit Operatorului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 
care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

j. Prezentul contract încetează de drept în cazul în care, din orice motive, Operatorul pierde
licenţa necesară furnizării serviciului, nu obţine prelungirea acesteia sau nu obţine o noua
licenţă. In toate cazurile, acesta este obligat să asigure dreptul Delegatarului de a i se
asigura continuitatea serviciului, pe o perioada de 90 de zile prin reziliere de către
operator, cu posibilitatea acordării unor despăgubiri de către instanţele de judecată
competente, în cazul constatării unor abateri grave ale delegatarului, cauzate de culpa sa
exclusivă, în executarea obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului contract.

k. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Delegatar, prin reziliere de către
Operator , cu plata unei despăgubiri în sarcina Operatmului ; despăgubirea astfel datorată
de către Delegatar va cuprinde toate prejudiciile cauzate Operatorului din încetarea
contractului înainte de termenul stabilit in cuprinsul acestuia.

CAPITOLUL X: Mentinerea echilibrului conh'actual si transferul riscurilor 

10.1 Riscurile aferente exploatării serviciului, astfel cum sunt acestea prevăzute în 
Normele de aplicare ale Legii 100/2016 precum şi în Legea 100/2016, se transmit integral 
Operatorului. Riscurile astfel transmise includ riscul de cerere şi riscul de fertă, astfel cum 
sunt ele definite de art. 6 al. 4 din Legea 100/2016. 

10.2 Menţinerea echilibrului contractual pe durata executării contractului se va realiza 
exclusiv prin solicitările Operatomlui de modificare a tarifelor de salubrizare, în cazurile 
limitativ şi expres prevăzute de Ordinul ANRSC 109/2007. 

10.3 Pentru Delegata1·, menţinerea echilibrului contractual se asigură prin indexarea 
redevenţei. 
10.4 Transmiterea riscurilor integral Operatorului include şi cazul în care numărul 
utilizatorilor efectivi ai serviciului, constatată in teren cu ocazia executării contractului, 
se dovedeşte a fi inferior valorii estimate în documentaţia de atdbuire. 
10.5 Partile vor urmari în permanenta mentinerea echilibrului contractual /financiar al 
contractului ; 
10.6. Operatornl nu va fi obligat sa suporte cresterca sarcinilor legate de executia 

obligatiilor sale, claca aceasta cresterea rezulta in urma unui eveniment de Forta Majora: 
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10.7. In situatia in care, independent de Operator si de vointa sa, Modificarile 
Legislative, constrangeri tehnice, economice, financiare sau în general, evenimente 
neprevazute care nu constituie evenimente de Farta Majora astfel cum sunt acestea 
definite în prezentul Contract, si claca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin 
modificari /ajustari de tarife, Partilc se obliga sa renegocieze termenii si conditiile 
prezentului Contract, in scopul restabilirii echilibrului economico-fmanciar al 
. Contractului; 

10.8. Daca , la expirarea unei perioade de 60 de zile sau alt termen stabilit de pa1ti, de la 
începerea negocierilor prevazute in precedentul aliniatul precedent, acestea esueaza, 
atunci oricare dintre Parti va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti încetarea prezentului 
contract, faca ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. Operatoml va avea obligatia \ 
de a presta Serviciul in continuare pe o dmata de cel mult 180 de zile , in vederea 
asigurarii continuitatii Serviciului. 

CAPITOLUL XI: Perceperea tarifelor de salubrizare ele către Operator de
la utilizatorii finali ai serviciului

Pe1·ceperea tarifelor de salubl'izare de către Operator 

11.1. Definirea utilizatorilor serviciului este cea data de Legea 101/2006, cu 
luarea in calcul a principiului universalităţii serviciului si a principiului accesului 
nediscriminatoriu la serviciu, instituite de Legea 51/2006. 
11.2. Pentru asigurarea finanţării serviciilor de colectare, transport, s01tare, 
compostare şi depozitare, precum şi pentru asigurarea conformării la prevederile 
legislative, se stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor 
acestor servicii (utilizatori casnici şi non- casnici). 
11.3. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din 
acestea se utilizează integral pentru finanţarea serviciului de salubrizare, 
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes 
local, precum şi pentrn finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 
funcţionare a acestor servicii. Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se 
încasează numai de la persoanele fizice şi juridice carebeneficiază de serviciile 
publice locale pentru care s-au instituit taxele respective". 
11.4. Operatoiul de salubrizare este îndreptăţit să recupereze integral, prin tarife, 
taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare 
şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de 
salubrizare. 
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11.5. Utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxa de 
salubrizare . Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să 
instituie taxe speciale şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul 
local, contravaloarea prestaţiei efectuate Ia utilizatorii fără contract,.J!

Art. 11.6. Plata contravalorii serviciului de salubrizare de către utilizatorii 
serviciului se va face in condiţiile stabilite prin Regulamentele de instituire a 
taxei de salubrizare . " 

CAPITOLUL XII :FORTA MAJORA 

12.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la 
termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei 
obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost 
cauzată de forţă majoră. 

12.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi 
în termen de 24 de ore producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore 
şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

12.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu 
încetează, părţile au drephll să îşi notifice încetarea de plin drept a prezenhllui 
contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintt·e ele să pretindă daune
interese. 

CAPITOLUL XIII: Rezilierea contractului de clelegal'e a gestiunii 

13.1.0peratorul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înţelegeri 
privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii 
contrnctului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate 
în procesul de verificare/evaluare al solicitărilor de participare/ofertelor depuse 
în cadrnl unei proceduri de atribuire sau angajaţi/foşti angajaţi ai entităţii 
contractante cu care aceasta a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii 
contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la 
încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului de 
concesiune. Rezilierea va opera cu efect imediat, prin simpla notificare a 

20 



Operatornlui de către Delegatar, fără intervenţia instanţei şi fără necesitatea 
realizării nici unei alte formalităţi. 

13.2.Cazurile de reziliere a contractului de către Delegatar datorită culpei contractuale a 
Operatorului sunt cele prevăzute în cuprinsul prezentului contract, precum şi orice 
neconformitaăţi sesizate de către Delegatar privind cerinţele de calitate şi performanţă, 
frecvenţa de colectare a deşeurilor şi obligaţiile de plată ce revin Operatorului în temeiul 
prezentului contract, obligaţii considerate esenţiale. In oricare din aceste cazuri, in cazul 
neîndeplinirii obligaţiei, îndeplinirii sale neconforme sau cu întârziere, Delegatarnl are 
dreptul de a rezilia prezentul contract cu efect imediat, prin simpla notificare a 
Operatorului, fără intervenţia instanţei şi fără necesitatea realizării nici unei alte 
formalitati. ( 

() CAPITOLUL XIV : Subcontractarea 

( )

14.1. Subdelegarea de către Operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor 
activităţi din sfera serviciului este interzisă. 
14.2. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe necesare prestării serviciului/uneia 
sau mai multor activităţi din sfera serviciului delegat este posibilă doa1· in condiţiile legii, 
pentrn activităţile şi cu persoanele menţionate în cuprinsul ofertei depuse de Operator în 
cadml procedurii de atribuire, ce constituie parte integrantă a prezentului contract. 
Aplicarea acestor prevederi nu diminuează răspunderea Operatorului în ceea ce priveşte 
modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune, urmând ca orice prejudiciu 
suferit de Delegatar din executarea neconformă a prezentului contract să fie snpmtat de 
Operator şi suncontractanţii acestuia, in solidar. 

14.3. Subcontractanţii sunt ţinuţi de respectarea aceloraşi obligaţii în domeniul mediului, 
social şi al relaţiilor ele muncă, prevăzute la art. 38 din Legea 100/2016, întocmai ca şi 
Operatorul. 

14.4. Operatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de concesiune, cu condiţia ca Operatornl să transmită în prealabil 
Delegatarului partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de 
identificare ale subcontractanţilor propuşi, precum şi orice alte informaţii solicitate de 
către Delegatar şi să obţină acordul acesteia privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului, prevederile art. 14.1. din contract, vizând 
suportarea prejudiciilor cauzate Delegatarului, care se aplică in mod corespunzător. 

14.5. Orice subcontractare care nu a fost aprobată in prealabil de către Delegatar, care nu 
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îmbracă forma menţionată în oferta Operatomlui sau care nu întruneşte toate condiţiile 
legale este inopozabilă Delegatarului şi nu produce niciun efect faţă de acesta. 

14.6. Operatorul va furniza Delegatarului, după atribuirea contractului, dar cel mai târziu 
la momentul începerii executării contractului, numele, datele de contact şi reprezentanţii 
legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de concesiune, sub 
sancţiunea inopozabilităţii subcontractăl'ii. Această obligaţie a Operatorului se aplică in 
mod corespunzător in cazul în care subcontractarea intervine ulterior încheierii 
contractului, in condiţiile legale şi contractuale anterior menţionate, în acest caz, obligaţia 
stabilită de prezentul articol va fi îndeplinită de către Operator până cel târziu la momentul 
intrării în vigoare a subcontractării, sub sancţiunea inopozabilitatii subcontractarii fata de 
Delegatar. 

CAPITOLUL XV:Inlocuirea 01>eratornlui 

15.1. Prezentul contract poate fi modificat, în condiţiile art. 105 din Legea 100/2016, cu 
acordul Delegatamlui exprimat in condiţiile legii, atunci când un nou operator îl 
înlocuieşte pe Operatorul din prezentul contract, în una dintre următoarele situaţii: 

a. ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de Delegatar prin
documentaţia de atribuire sau prin alte documente ulterioare opozabile
Operatorului;

b. dreptul'ile şi obligaţiile Operatorului sunt preluate ca urmare a uneisuccesiuni
universale sau cu titlu universal în cachul unui proces de reorganizare, inclusiv
prin fuziune ori divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte
criteriile de calificare şi de selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această
modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de
concesiune;

c. încetarea anticipată a prezentului contract şi a cesiunii contractelor încheiate cu
subcontractanţii de către Operator, în cazul în care Delegatarul optează în acest
sens

CAPITOLUL XVI: Răspunderea terţilor susţinători 

16.1. Terţii susţinători răspund în solidar cu Operatorul pentm executarea conformă a 
prezentului contract. 

16.2. Operatorul se obligă să comunice în prealabil Delegatamlui orice intenţie de 
realizare a unor demersuri împotriva terţilor susţinători, rezultate din neexecutarea de 
către aceştia a oricărei obligaţii relevante pentm executarea prezentului contract, inclusiv 
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dar fără a se limita la orice pretenţie de daune pe care Operatorul le-ar putea avea 
împotriva terţilor susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul 
de susţinere ferm. Necomunicarea acestor demersuri permite Delegatarului să perceapă. o 
penalitate contractuală de de 0,001 % pe zi de întârziere, din valoarea anuală a 
contractului, fără ca prin perceperea acestor penalităţi Delegatarul să piardă dreptul de a 
obţine repararea integrală a oricărui prejudiciu care i-a fost cauzat. 

16.3. în sensul prevederilor art. 42 din HG 867/2016, Delegatarul are dreptul de a solicita 
Operatornlui săi se cesioneze dreptul de creanţă al Operatorului asupra terţilor susţinători, 
cu titlu de garanţie. în acest scop, Operatorul va transmite Delegatarului actele necesare 
in vederea realizării cesiunii si va realiza toate demersurile necesare în acest sens, in 
termenul de cel mult 5 zile de la solicitarea Delegatarului, sub sanctiunea unor penalitatii 
contractuale de 0,001 % pe zi de intarziere, din valoarea anuala a contractului fara ca prin 
perceperea acestor penalitati Delegatarul sa piarda dreptul de a obtine repararea integrala 
a oricarui prejudiciu care i-a fost cauzat. 
CAPITOLUL XVII: Raspuuclerea contractuala 

17.1. Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale 
prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a 
părţii în culpă. 
Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în prezentul contrnct, iar dacă 
acestea nu acoperă paguba> pentrn partea neacoperită este obligată suplimentar la daune
interese. 

CAPITOLUL XVIII: Litigii 

18.1. Litigiile de orice fel ce decurg din încheierea, executarea> modificarea şi încetarea 
contractului de delegare a gestiunii, se supun instanţei judecătoreşti competente de la 
sediul autorităţii contractante. 

CAPITOLUL XIX: Alte clauze 

19.1. In înţelesul prezentului contract, termenii au semnificaţia dată de prevederile legale 
care ii reglementează. 

19.2. Orice notificare sau altă comunicare transmisă Operatomlui produce efecte de la 
data recepţionării acesteia. Prin excepţie, in cazul in care Operatoml refuză primirea 
comunicării, ea se consideră realizată de la data transmiterii comunicării la datele de 
contact menţionate în cuprinsul prezentului contract sau, după caz

> 
la transmiterea 

comunicării la sediul social al Operatornlui, înregistrat la Registrnl Comerţului. 
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19.3. Datele de contact ale părţilor, care vor fi utilizate in executarea Contractului, şi 
persoanele de contact responsabile sunt următoarele: 

a) Pentru Operator : Pascalina Cristian- Director sucursală S.C. Supercom S.A Bistriţa,
Str. Drumul Cetăţii nr. 11, Tel. 0263/239551,0263/239552.

b) Pentru Delegatar : Campau Dragomh·-Sabin director executiv al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale in
Judeţul Bistriţa-Năsăud , Str. Păcii nr. 2 A , Tel. 0263/215191.

Orice modificare a datelor anterior menţionate se notifică celeilalte părţi in termen de o 
zi de la modificare, sub sancţiunea inopozabilităţii. 

19.4 Pentrn obligaţiile asumate in baza prezenhllui contract, Operatorul este considerat 
de drept pus în întârziere prin simpla împlinire a termenului, neindeplinire a obligaţiei sau 
îndeplinire neconformă a acesteia, fără necesitatea realizării nici unei alte formalităţi 

19.5 Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face prin act aditional 

intre partite contractante, in conditiile legii. 

19.6 Operatorul declară că persoanele semnatare au depline puteri de reprezentare şi îl 
angajează in mod valabil la executarea prezentului contract. 

19.7. Părţile declară că obligaţiile asumate în temeiul prezentului contract constituie 
expresia îndeplinirii h1turor cerinţelor legale sau impuse de acte care le guvernează 
funcţionarea, asumându-şi obligaţii în limita acestora. 

Art. 20. Se introduce Anexa I la Contractul de delegare- ,,Actualizarea Planului Tarifar 
si analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici ca parte a analizei ACB din 
cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Bistriţa
Năsăud care va avea forma şi conţinutul prevăzut ca Anexa 2 la Act Adiţional nr.2 

Art. 21. Se introduce Anexa 2 la Contractul de delegare- "Planul de investiţii" care va 
avea forma şi conţinutul prevăzut în Anexa 3 la Act Adiţional nr.2 

Art. 22. Se introduce Anexa 3 la Contractul ele delegare- ,,Procedura ele facturare" 
care va avea fol'ma şi conţinutul prevăzut în Anexa 4 la prezentul Act Adiţional. 

Notă : prezenta procedură devine aplicabilă după intrarea în vigoare a HCL 
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privind instituirea Taxei de Salubrizare 

A vând în vedere modificările aduse Legii nr. 51/2006 " Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice" care la mt. 1 O alin. 13 şi 14, prevede: 

« (13) Taxele colectate la bugetele locale pentru serviciile comunitare de 
utilităţi publice stabilite potrivit alin. (12) colectate la bugetele locale de autorităţile 
administraţiei publice locale pot fi virate, în funcţie de modalitatea de gestiune 
aleasă, în bugetele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop plata 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţia în care serviciile comunitare de 
utilităţi publice sunt asigurate prin intermediul asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară. Diferenţele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local şi cel al 
facturii emise de operator/operator regional/asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară pot fi suportate din veniturile proprii ale unităţilor administrativ
teritoriale, urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului», 

« (14) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au calitatea de persoane 
impozabile din punctul de vedere al TV A pentru asigurarea serviciilor de utilităţi 
publice pentrn unităţile administrativ-teritoriale membre, atunci când acţionează 
conform art. 271 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare", va creşte rolul asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară, prin crearea temeiului legal, astfel încât unităţile 
administrativ-teritoriale membre să poată vira în bugetele asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară plata serviciilor de utilităţi publice iar, la rândul lor, ADI să le achite 
operatorului prestator al serviciului, 

ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud va deveni persoană impozabilă din punct de 
vedere al TV A, începând cu data de O 1.11.2019. Asociaţia va avea obligaţia de a se 
înregistra în scopuri de TV A. 

Totodată, prin încheierea de contracte cu OIREPwurile autorizate, ADI 
Deşeuri Bistriţa-Năsăud va încasa sumele din compensarea costului net al deşeurilor 
de ambalaje, alaturi de veniturile din valorificarea deşeurilor reciclabiie rezultate 
în urma sortării. Aceste sume vor fi destinate plăţii unei 
părţi din costurile cu activitătile de salubrizare, aşa cum vor fi ele explicate 
filat JOS.

Principiile de facturare se modifica si vor avea urmatorul continut : 

• Vitalia Service pentru Mediu S.R.L., va emite facturi pentrn activitatile de sortare,

compostare si depozitarea cantitatilor colectate din UAT-urile din judet catre UAT

uri/ADI Bistrita Nasaud conform bonurilor de cantar si a situatiei confirmate de

operatornl de colectare si transport.

• Facturile aferente, vor fi emise atat pentrn cantitatile de fractiei umede/ menajere

reziduale cat si pentru fractiei uscate
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Modul de facturare al S.C. SUPERCOM S.A. : 

• Incepand cu O 1.01.2021 facturare se va face lei/pers/luna atat pentru colectarea
fractiei uscate cat si pentru fractia umeda pentrn numarul de locuitori din zonele
urbane si rurale, conform datelor transmise de Direcţia Regională de Statistică
Bistriţa-Năsăud, la nivelul anului iulie 2019 ( anexa la prezentul act aditional )
aferent fiecare localitati din judet, precum si localitatile defalcate pe zone urbane
si rurale, din care se vor colecta deseurile municipale. Noile tarife înaintate de
Operator si fundamentate conform Ordinului ANRSC m·.109/2007 care vor fi
aprobate de ADI Bistrita-Nasaud, sunt prezentate in Anexa 1 la prezentul act
aditional .

• Variabila Qc, folosita in detalierea modului de facturare al S.C. SUPERCOM
S.A., se inlocuieste cu variabila Np, unde Np = numarul de persoane de pe raza
teritoriala a ADJ/UAT-uri, comunicat de Institutul National de Statistica, la
sfarsitul anuiui valabil pentm anul in curs, atat pentru deseurile reziduale cat si
pentru fractia uscata , rezultate din programele de colectare.

• Tarifele practicate pentru utilizatorii casnicii ( urban si rural) atat pentru fractia
umeda/menajere cat si fractia uscata/reciclabila, in facturare, sunt cele de la
articolul 9 al prezentului act aditional , varianta lei/persoana/luna <lupa formula :

= (Tarif lei/pers/luna * Np) + TV A 

• Plata facturilor se va face de catre UAT-uri/ADI Bistrita-Nasaud pentrn
activitatea de colectare si transpo1t catre operatorul S.C. SUPERCOM S.A. si
pentrn activitatile de sortare, compostare si depozitare a cantitatilor colectate din
UAT-urile componente judetului Bistrita-Nasaud, cah'e Vitalia Service pentru
Mediu S.R.L., conform alin. 13 art. 1 O din legea 51/2006 ,Legea serviciilor
comunitare de utilitatii publice cu modificarile si completadle ulterioare".

Art. 23 Procedura : Aplicarea tarifelor pentru factmarea in cazul neatingerii indicatorilor 
de performanta prevazuti la Sectiunea 1 } lit.B) ,, Indicatori de performanta ai Serviciului 
Public de salubrizare" se elimina. 

Incepânel cu data de 01.01.2021, tarifele ele salubrizare practicate ele Opemtorul SC 

Supercom SA, în judeţul Bistl'ita-Năsăud, în cadrul Contractului ele Concesiune 

1277 din 06.12.2018, sunt cele clin fisele întocmite conform Ordinului 109/2007 si 

sunt anexe la contract, facand parte integrala din acesta. 

26 



C) 

Tarif 1 - casnici (11ersoane fizice) URBAN - tarif diferenţiat pentru colectarea 
separată şi transportul separat al deşeurilor REZIDUALE ...... lei/p:eÎ;s/ifriîâ� 
fă1;ă TVA 

Tai·if 2 - casnici (persoane fizice) URBAN - diferenţiat pentru colectarea separată şi 
transportul separat al deşeurilor RECICLABILE: :{!·/}/\f.:_:f::�.;t�ffei/p'efs/iiHî�}frnHt 
TVA 

Tarif 1 - casnici (persoane fizice) RURAL - tarif diferenţiat pentru colectarea 
separată şi transportul separat al deşeurilor REZIDUALE ..... .le.i/11e1;s/hîiiâ\Jăfă 
tv.Ă 

Tarif 2 - casnici (persoane fizice) RURAL- diferenţiat pentru colectarea separată şi 
transportul separat al deşeurilor RECICLABILE: .... ..ieffp·_if�zîfitî�]tîfi�ă}T:VÂ 

Tarif 1 - non-casnici (ag. ec./institutii publice) RURAL+URBAN - tarif diferenţiat 
pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor REZIDUALE: 196,28 

T�uif 2 - non-casnici (ag. ec./institufii publice) RURAL+URBAN - tarif diferenţiat 
pentru colectarea separată şi trnnsportul separat al deşeurilor RECICLABILE: 
967A2 lei/tonă, fără TVA 

Tarif 3 - colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor clin activităţi din 
construcfii/desfiinţări/amenajări provenind de la UTILIZATORI CASNICI 
(inclusiv asociaţii ele locatari/proprietari) pe bază de comandă şi contract individual 
încheiat cu Operntorul: 187,17 lei/tonă, fără TVA sau 131,02 lei/mc, fără TVA 

Tarif 4 - colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor din activităţi clin 
construcţii/desfiinfări/amenajări provenind ele LA UTILIZATOIU/GENERA TORI 
NON"CASNICI pe bază de comandă şi contract individual încheiat cu Opemtorul: 
146,96 lei/tonă, fără TVA sau 102,87 lei/mc, fără TVA 

Tarif 5 - colectarea, transportul şi depozitarea şi val01·ificarea deşeurilor 
voluminoase provenind de la UTILIZATORI CASNICI (inclusiv asociaţii de 
locatari/proprietal'i) pe bază ele comandă şi contract individual încheiat cu 
Operatorul: 370,14 lei/tonă, fără TV A sau 129,58 lei/mc, fără TV A 

Tai·if 6 - colectarea, transportul şi depozitarea şi valorificarea deşeurilor 
voluminoase provenind de LA UTILIZATORI/GENERATORI NON-CASNICI pe 
bază ele comandă şi conti·act individual încheiat cu Operatorul: 324,02 lei/tonă, fără 
TVA sau 113,41 lei/mc, fără TVA 
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Tal'if7 - colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor abandonate: 153,50 lei/mc,

fără TVA 

Art. 24.Se elimina Anexa 4 la Regulamentul serviciului public de salubrizare ,,Procedura 
privind asigurarea trasabilitatii dcsemilor colectate separatele pe raza U.A.T.-urilor. 

Art. 25. Se elimina Anexa 4 la Actul Aditional nr.2 la Contmctul ele Concesiune 
nr.1277/2018 

Art. 26 .Prezentul conti·act se completează cu normele legale incidente în materie. 

Art. 27.0rice modificare a legislaţiei va conduce la modificarea de drept a prezentului 
( contract. 

( 

() Art.28.0peratorul acceptă în mod expres clauzele prezentului contract. 

( )

Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data semnării lui şi a fost 
încheiat în 3 exemplare. 

• Se modifică, se completează şi va avea următorul conţinut:

Facturarea si plata prestarii serviciului de coletare si transport a deseurilor municipale (
fractia uscata si fractia umeda ) se va efectua conform prevederilor art.17 alin.e ) din
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, pentru respectarea instrumentului economic
" plateste cat arunci " in baza " frecventelor de colectareu . Operatorul de colectare si
transport al deseurilor municipale va respecta programele de colectare întocmite <lupa
princippiul "din poarta in poarta„ si aprobate de ADI Bistdta-Nasaud , fara a avea
responsabilitatea cantitatilor colecate si al calitatii deseurilor.

„Colectarea corecta si ordonata a deşeurilor reprezintă responsabilitatea departamentului
tehnic, care are următoarele sarcini:

• Organizarea tehnica a zonelor si traseelor de colectare

• ,,Cat mai compact": compactarea deşeurilor in cuva maşinii, sub consideraţia regulilor de
protecţie
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• Asigurarea curteniei pedmetrnlui platformelor de colectare după terminarea operaţiunii
de colectare

• Asigurarea igienizării recipientilor de colectare inclusiv a cuvelor in care sunt montate"

1�1Y1�Jln1;11"1c:"Wî·';"ff',,e"{;iţ'i��o<;j��1�r-.:= 

1_� �� i ���.elMI�-�U:�B·n _;� 

Se modifica, se completeaza siva avea urmatorul continut: 

( 1) Se defineşte „perioada de punere fn firnc{iunr!, a bunurilor achiziţionate conform Actului
Adiţional nr. 2, respectiv a sistemelor digitale de monitorizare, a încasetărilor cu sistem
de acces cu cârd, a bazelor de date cu utilizatorii, ca fiind etapa de timp necesară pentrn
interacţiunea şi obţinerea acordului, a datelor şi a elementelor de identificare de la

() utilizatorii -beneficiari ai bunurilor şi de la autorităţile publice locale, pentru a
opeaţionaliza sistemului de monitorizare digitală a deşeurilor reciclabile.

(2) Perioada de punere în funcţiune are o durata de maxim 5 luni calendaristice de la data
ridicării Stării de Urgenţă.

(3) Sancţiunile privitoare la perioada de mobilizare se aplica inlcusiv termenului de finalizare
a prezentei etape.
" Operatorul are obligatia ca pana cel tat·ziu in data de la data de mai sus sa finalizeze
si sa operationalizeze implementarea in integralitate a urmatoarelor investitii :
-dotarea punctelor de colectare a deşeurilor menajere din mediul urban- zona de blocuri
cu containere supraterane de 1.100 I, prevăzute cu sistem de închidere care permit
arondarea acestora exclusiv utilizatorilor din proximitate. Aceste containere vor fi
prevăzute cu tag RFID pentru identificarea şi pentru numărarea automată a ridicărilor
acestora de către autocompactoarele dotate cu cititoare.

( ) -dotarea unui număr de minim 298 puncte ele regrupare dotate cu câte cel puţin un 
container de 1.100 litri/punct, prevăzute cu taguri RFID pentru identificare si citire, 
pentru colectarea deşeurilor menajere de la utilizatorii serviciului, persoane fizice, 
inclusiv asociaţii de locatari proprietari- în mediul urban şi rnral, pentru zonele greu 
accesibile mijloacelor/autocompactoarelor de colectare; 

• -dotarea unui număr de minim 81 puncte ele regrupare dotate cu cate cel puţin un
container de 1.100 litri/punct, prevăzute cu taguri RFID pentru identificare si citire şi
sistem de închidere, pentru colectm·ea deşeurilor menajere şi similare de la utilizatorii
serviciului, persoane fizice, inclusiv asociaţii de locatari proprietari

• - in mediul mban, zonele de blocuri de pe domeniul privat si in mediul mral zonele de
blocuri.
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C)

• Dotarea tuturor locuinţelor individuale din mediul urban şi rural cu pubele galbene de
240 I prevăzute cu tag RFID pentru colectarea „din poa,1ă h1 poa,'fă' a fractiei
reciclabile;

Infiinţarea de puncte de colectare a fractiei uscate în zona de blocuri din mediul rural şi
zona de blocuri de pe domeniul privat şi dotarea acestora cu containere ele 1.100 litri,
marcate corespunzător fiecărei fracţii de cleeuri r�ciclabile si prevazute cu tag-uri
RFID pentru identificarea si citire, in situatia in care in proximitatea imediată a blocurilor
de locuinţe nu există amplasate platforme cu containere semi-îngrnpate destinate
colectării selective a deşemilor reciclabile;

- echiparea autocompactoarelor cu sisteme digitale de identificare, numărare a golirii,
transmisie a datelor, care permit aplicarea automată a instrnmentului economic PPCA
după metoda frecvenţei de colectare şi a volumului ridicat lunar;

- Achiziţia şi implementarea sistemului informatic/softului necesar in vederea
punerii în aplicare a instrumentului PPCA, pentl'u identificarea utilizatol'ilor,
înregistrarea numărului ele ridicări, transmisie, stocare şi procesare a datelor
privitoare la colectare, etc. Instalarea sistemului informatic se va face la toate UAT
urile din judeţ precum la sediul A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud.

��"·""� uwl.L,ţrJ!

"Activităţile minime aferente campaniilor de informare şi conştientizare, pe parcursul 

( desfăşurării contractului, vor fi: 

( ) 
Elaborarea unui Ghid anual al utilizatorului Serviciului public de salubrizare al 
judeţului Bistriţa- Năsăud, ghid ce va cuprinde minim prevederile din prezentul 
regulament, prevederi de interes general, aplicabile utilizatorilor persoane fizice, agenţi 
economici şi instituţii publice. ln Ghid vor fi detaliate modalităţile de colectare pe fracţii, 
recipienţii de colectare, tipurile de deşeuri ce pot fi depuse în fiecare recipent, frecvenţe 
de colectare, şi programul de colectare pe zile şi intervale orare, fracţiile de deşeuri 
colectate şi regimul acestor deşeuri, punctele/platformele de colectare, informaţii cu 
privire la programul Staţiilor de transfer şi al Centrelor de colectare, tipul deşeurilor 
acceptate în acestea şi tarifele aplicabile, tarifele aferente Serviciului public de 
salubrizare, mesaje informative si de promovarea a colectării selective, modalităţi de 
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sesizare a nereguluilor, sancţiuni în sarcina utilizatorilor, informaţii de contact ale 

Operatorului (Tel verde, tel. Dispecerat) şi ale Asociaţiei etc. 

Organizarea şi susţinerea în unităţile de învăţământ din judeţul Bistriţa- Năsăud a 

campaniilor de informare şi conştientizare privind: prevenirea generării deşeurilor, 

colectarea selectivă a deşeurilor, compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile, (în 

scopul atingerii ţintelor prevăzute în Legea nr. 211/2011), colectarea fluxmilor speciale 

(deşeuri periculoase din deşeurile menajere, deşemi voluminoase, deşeuri din-construcţii 

şi desfiinţări,). Se va organiza minim 1 campanie de informare şi conştientizare pe 

parcursul unui an şcolar, în toate unităţile de învăţământ. Materialele necesare desfăşurării 

campaniilor de informare şi conştientizare desfăşurate în unităţile de învăţământ vor fi 

(J 
avizate atât de ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud cât şi de Inspectoratul Şcolar Bistl'iţa

Năsăud; 

Desfăşurarea campaniilor de informare şi conştientizare a populaţiei prin 

intermediul mass-media (radio, televiziune,presa scrisa/presa online locala)Campaniile 

se vor desfasura pe baza unor spoturi radio/TV participarea unui reprezentant al 

Operatorului la dezbateri pe probleme de mediu, în cadrul emisiunilor radio/ TV, anunţuri 

de interes general în presa scrisă care vor conţine minim informaţii referitoare prevenirea 

generării deşeurilor, colectarea selectivă, respectarea prevederilor din Ghidul 

utilizatornlui. 

Realizarea de fluturaşi/pliante/afişe, clistl'ibuiţi fiecărei gospodării, cu mesaje 
privind compostarea individuală a deşeurilor biodegraclabile, colectarea selectivă a 
deşeurilor reciclabilc, deşeuri pel'iculoase din deşeuri menajere, deşeuri 
voluminoase, deşeul'Î din construcţii şi desfiinţări - minim 1 dată /an, pe toată el urata ( 

() desfăşurării contractului; 
Organizarea ·unor campanii de informare în cadrul evenimentelor publice locale, în 

colaborare cu organizatorii, prin standuri de prezentare, cu materiale informative, privind 

compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile, colectarea selectivă a deşeurilor 

reciclabile, deşemilor peric-uloase din deşeuri menajere, deşeurilor voluminoase, 

deşeurilor din construcţii şi desfiinţări pe toată durata desfăşurării contrnctului; 

Punerea la dispoziţie a unui Centru de Apel- Tel verde, apelabil gratuit, de 

îmegistrare a reclamaţiilor/sesizărilor. Operatorul are obligaţia să transmită lunar un 

Raport cu privire la toate reclamaţiile/sesizările primite şi modalitatea de soluţionare a 

acestora. Operatorul are obligaţia de a informa cetăţenii despre existenţa Tel-verde. 

Prevederile de mai sus cuprind dispoziţii generale şi minimale. Ele se completează 
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corespunzător cu pl'incipiile de desfăşurare ale a campaniilor de informare şi 
conştientizare a populaţiei prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare 
a judeţului Bistriţa- Năsăud. 
-Operaţiunile executate pentru îndeplinirea parametrilor de performanţă stabiliţi la
încheierea contractului, pe cheltuiala operatorului nu pot fi considerate investiţii ale
acestuia în perioada contractuală, acesta luându-şi toate măsurile de atingere a criteriilor
de performanţă prin tariful aplicat."

( ,,3. ! .Sistemul de finanţare al Serviciului 

( 

C) Sistemul de fmanţare al Serviciului ele salubrizare pentru deşeurile menajere şi similare, 
se realizează prin taxă de salubrizare instituită/aprnbată UAT/ADI, în conformitate cu 
prevederile Contractului cadru de concesiune şi dispoziţiile Regulamentului de instituire 
a taxei speciale de salubrizare, taxa fiind încasat de fiecare UAT de la fiecare persoana, 
iar UAT/ADI-ul va achita factura emisa de operator conform tarifelor aprobate, respectiv 
lei/persoana/luna. 

( ) 

Toţi producătorii de deşeuri au obligaţia, conform legislaţiei în vigoare şi al 
principiului "poluatorul plăteşte" să achite taxa de salubrizare pentru prestarea 
activitatea de colectare si transport, aşa cum a fost ea instituită de autorităţile publice 
locale. 
Pentru deşeuri voluminoase, operatorul va organiza campanii de colectare gmtuită a 
deşeurilor voluminoase de 6 ori anual cu titlu gratuit în mediul urban şi de 4 ori anual, cu 
titlu gratuit, pentru mediul rural. Operatornl este obligat sa accepte cu titlu gratuit, in 
cadiul centrelor de colectare, deseurile voluminoase aduse de către generatorii de deşeuri. 
In cazul în care operatorul este solicitat punctual de către generatori, în afara celor 6, 
respectiv 4 campanii anuale gratuite, sa colecteze deseurile voluminoase, acesta poate 
aplica tariful propriu aferent serviciului de colectare si transport, autorizat in prealabil de 
către AC. Acest tarif nu este inclus in tariful de colectare si transport al deşeurilor 
menajere, ci va fi facturat suplimentar utilizatorilor care solicită această prestaţie. 
Pentl'u cleseurile din construcţii si desflinfări(inclusiv a deşeurilor provenite din 
gospodăriile populaţiei, de la instituţii publice sau agenţi economici, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apaitamentelor prnprietate 
individuală), operatorul va institui tarif propriu separat de tariful aferent deşeurilor 
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menajere. Tarifele vor fi supuse aprobării Autorităţii Contractante. 
Deseurile din construcţii, desfiinţări, reamenajări vor fi depozitate prin aport 

voluntar, fără cost, în limita cantităţii de 200kg/gospodărie/an în Centrele de Colectare, 
sau vor fi ridicate pe bază de comanda, contra-cost, de către Operatorul de Salubritate, 
cost suportat direct de către deţinătorul acestor deşeuri. 

Cuantumul şi regimul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifică potrivit 
prevederilor legale în vigoare (Ordinul m·. 109/2007, al ANRSC privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 
Aplicarea de către operatori a unor tarife mai mari decât cele stabilite şi aprobate, potrivit 
art. 26 din Legea 101/2006, este interzisă. 

(_ ") In prestarea serviciului de salubrizare operatorul va realiza şi va respecta următoarele 
cerinţe: 

() 

-elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul specific de activitate;
-elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
-planificarea investiţiilor conform actelor normative în vigoare;
-anticiparea problemelor potenţiale şi a soluţiilor de rezolvare a acestora;
-elaborarea planului de afaceri şi a planului operaţional;
-sincronizarea planului de activitate cu cerintele legislatiei de protectia mediului;
In schimbul delegării gestiunii Serviciului, Operatorul se obligă să plătească Autorităţii
Contractante o redevenţă anuala.
Plata redevenţei va fi în responsabilitatea exclusivă a Operatornlui şi acesta nu va fi
îndreptăţit să motiveze prin absenţa solicitării din partea ADI faptul că nu a plătit la
termen redevenţă datorată. Redevenţă se calculează în baza valorii serviciilor contractate
de Autoritatea Contractantă, în baza tarifelor aprobate de aceasta şi va fi plătită trimestrial
la data de 20 a lunii următoare fiecărui trimestru încheiat.
Cuantumul redevenţei se va actualiza anual cu indicele inflaţiei comunicat ele Institutul
Naţional de Statistică (acelaşi indice ca si la tarife). Data la care intra în vigoare indexarea,
este I iulie a fiecărui an"

40. OIREP - Organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a
producătorului pentru deşeurile de ambalaje.
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41. Contribuţia pentru economia cÎl'culară-sumcle încasate de AFM de la proprietarii

sau, după caz, administratorii de depozite se plăteşte pentru deşeurile municipale şi

deşemile rezultate din tratarea deşeurilor municipale destinate a fi eliminate prin

depozitare, valoarea acesteia fiind de 30 de lei/tonă începând cu anul 2019 şi de 80 lei/tonă

începând cu anul 2020.

42. Cost neH·eprezintă tariful distinct al activităţilor desfăşurate de operatorii de

salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale diminuat cu veniturile obţinute din

vânzarea materialelor ca materii prime secundare, raportate la cantitatea totală colectată

de deşeuri municipal.

43. acord voluntar - acord oficial încheiat între autorităţile publice competente şi

reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuhll'or paitenerilor care doresc

să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în

prezenta lege;

44. operatori economici " referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de

ambalare, producătorii de ambalaje şi prnduse ambalate, importatorii, comercianţii,

distribuitorii, autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale;

45. ambalaj " toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecţionate ori de

natura acestora, destinate reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării

bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau

consumator.

46. ambalaj primar " ambalaj de vânzare " ambalaj conceput şi realizat pentru a

îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul

de achiziţie;

47. ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a

constitui la punctul de achiziţie o gmpare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent

dacă acesta este vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca el serveste

numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs

fără a afecta caracteristicile produsului;

48. ambalaj terţiar - ambalaj pentru transport " ambalaj conceput pentru a uşura

manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grnpate, în

scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru

transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

49. ambalaj reutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat şi introdus pe piaţă

pentrn a realiza, în cadrul ciclului său de viaţă, mai multe cicluri sau rotaţii, fiind reumplut

sau reutilizat în acelaşi scop pentru care a fost conceput.
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50. obiectiv ele 1·eciclare - cantitatea totală de deşemi de ambalaje reciclate, raportată la
cantitatea totală de deşemi de ambalaje generate;
51. obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii
de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje
generate;
52. sistem garanţie-returnare - sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui
produs ambalat, plăteşte vânzătornlui o sumă de bani care îi este rambursată atunci când
ambalajul este returnat;

53. reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt reprocesate în
produse, materiale sau substanţe pentru a�şi îndeplini funcJia lor iniţială sau pentru alte
scopw·i. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include
valorificarea energetică şi rep!'ocesarea în vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru ope!'aţiunile de rambleiere;

"Sistemul de colectare propus pentru deşeurile municipale in judeţul Bistriţa Năsăud este 
următorul: 

1. Pentru deşeuri fractia umeda/menajera de la persoane fizice, inclusiv asociatii de 
locatari/proprietari: 

a) In mediul urban, zona cu case:
- fiecare gospodărie este dotata cu cate o pubela de 120 litri de culoare neagra, colectarea
acestor deşeuri realizânduwse în sistemul "din poarNi Îll poarf(t ". 

b) lu mediul urban, zona cu blocul'i:
- Colectarea se va face în containere supraterane de 1100 l, prevăzute cu sisteme de
închidere care permit arondarea acestora exclusiv utilizatorilor din proximitate. Aceste
containere vor fi prevazute cu un tag RFID pentrn identificare şi pentru numărarea
automată a ridicărilor acestora de către autocompactoare dotate cu cititoare. Colectarea
se va face din puncte de regrupare dotate cu containere de 1.100 litri prevăzute cu tag
RFID în zona de blocuri de pe domeniul privat.

c) In mediul rural, zona de case:
- fiecare gospodărie este dotata cu cate o pubela de 120 litri de culoare neagra colectarea
acestor deşeuri realizându-se în sistemul "din poartă în poartă".
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- puncte de regrupare dotate cu containere de 1.100 litri prevăzute cu tag RFID (pentru
zonele greu accesibile autogimoierelor de colectare a desemilor), unde utilizatorii vor
aduce deseurile prin apo1t voluntar în ziua stabilita pentru colectare.

d) In mediul rural, zona ele blocurJ:
colectarea se va face din puncte de regrupare dotate cu containere de 1.100 litri 

prevăzute cu tag RFID. 
2. Pentru deşeuri rcciclabile de la persoane fizice, inclusiv asociatii de

locatari/proprietari:
a) In mediul urban, zona cu case:
- colectarea fractiei uscata se va face in câte un container semi-îngropat cu capacitatea de

3 mc amplasat pe o platformă de colectare, unde utilizatorii vor aduce deseurile prin ap01t

( voluntar.

(-) - colectarea fractiei uscate se va face în pubele galbene cu capacitate de 240 I, prevăzute cu 
tag RFID, în sistemul de colectare "din poartli În poartit ". 

( 
() 

b) lu mediul urban, zona cu blocuri:
colectarea fractiei uscate se va face in cate un container semi-îngropat cu

capacitatea de 3 mc amplasat pe o platforma de colectare. 
c) In mediul rural, zona de case si blocuri:

colectarea selectiva a fractiei umede se va face in cate un container semi-îngropat
cu capacitatea de 3 mc amplasat pe o platformă de colectare, unde utilizatorii vor aduce 
deseurile prin aport voluntar, gospodăriile din zona de case din mediul rural urmând a fi 
dotate cu pubele galbene cu capacitatea de 240 1 pentru colectarea fracţiei uscata. Pentru 
zona de blocuri, în situaţia în care în proximitatea imediată a acestora nu sunt amplasate 
platforme cu containere semiîngropate pentru colectarea fractiei uscate, operatorul are 
obligaţia să înfiinţeze noi puncte de colectare a fractiei uscate şi să le doteze cu containere 
de 1100 I, marcate corespunzător pentrn fractia uscata
(p lastic/m etal,hartie/ ca rton,sticla ), 

Se modifica si va avea urmatornl continut : 

Colectarea. deseudlor municipale se realizeaza cu unnatoarele frecvente de 
colectare 

Tip desen Mediul Urban Mediul Rural 
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Case Blocuri Case Blocuri 

Fractia umeda 3 ori/luna 1 data/ 2 zile - vara 
( Menajer si 3 ori/luna de 2 ori/sapt. 
similar) 1 data /3 zile -iarna 
Fractia uscata 1 data/luna 1 data I 2 saptamani 1 data/luna 1 data /2 sapt. 

Se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Prin management operatorul trebuie sa se asigure ca sarcinile din întregul Serviciu 
de colectare si transp01t sunt realizate conform cerinţelor. 

Acesta trebuie sa îndeplinească următoarele sarcini: 

o Controale regulate ale facilitaţilor
o Organizarea masurilor de control intern
o Pregătirea si actualizarea documentelor operaţionale (regulamente de lucru, plan de

afaceri, manualul de operare si mentenanţa, planul de control al pericolelor si
alarmelor, regulamentul cu privire la protecţia contra incendiului, instrucţiuni de
lucru)

o Contabilitate
o Planificare financiara
o Investiţii
o Control asupra cerinţelor de rap01tare ale autorităţilor
o Organizarea, implementarea si monitorizarea masmilor de siguranţa si sănătate in

munca
o Organizarea şi conducerea activităţilor în vederea îndeplinirii indicatorilor de

performanţă si calitate
o Asigurarea cu personal cheie şi personal operational în conformitate cu cerinţele din

Caietul de sarcini şi propunerea clin oferta operatorului, şi menţinerea unui număr
optim de angajaţi pe toată durata derulării contractului
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Art.32 .Prezentul contract se completează cu normele legale incidente în materie. 

Al't. 33.0rice m.odificare a legislaţiei va conduce la modificarea de drept a prezentului 
contract. 

Art.34.0peratorul acceptă în mod expres clauzele prezentului contract. 

Prezentul contract de de]egare a gestiunii intră în vigoare la data semnării lui şi a fost 
încheiat în 3 exemplare. 
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ACTUL ADIŢIONAL NR. 4 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.1277 DIN DATA DE 06.12.2018 
PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE 

SALUBRIZARE, RESPECTIV ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT, 
DEPOZITARE SI TRANSFER AL DEŞEURILOR MUNICIPALE INCLUSIV DEŞEURI 
PERICULOASE DIN DEŞEURI MENAJERE SI MANAGEMENTUL STAŢIILOR DE 

TRANSFER SI AL CENTRELOR DE COLECTARE DIN JUDEŢUL BISTRITA· 
NASA UD 

Preambul 

() Având în vedere: 

- Dispoziţiile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utllltatl publice si
dispoziţiile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;
- Prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii.
- Dlspozltille Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată
- Dlspozltllle Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, republicată
- dispozitille O.U.G. nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, republicată
- Raportul de specialitate al aparatului tehnic al ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr.24 in
09.06.2020 privind propunerea SC Supercom SA de modificare a Contractului de
concesiune nr. 1277/2018

( ·· .. )
- Nota de fundamentare privind aprobarea Actului Aditional nr.3 la Contractul de
concesiune nr.1277/2018, nr.25 din 03.07.2020
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID�19,
aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu
modificările şi completările ulterioare

Părţile: 

t. Asociaţia de Dezvoltare lntercomunltară pentru Gestionarea Integrată a
Deseurllor Municipale în Judetul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, Strada Păcii,
nr. 2A, Judeţul Blstrita-Năsăud, România, având cod de identificare fiscală 24003861, 



,, 

() 

() 

reprezentată prin Grigore Florin Moldovan, având funcţia de Preşedinte, pe de o parte, 

în calitate de Concedent (denumită în continuare Concedentul sau Delegatarul), 

Şi 

2. Operatorul SC SUPERCOM SA, codul unic de înregistrare CUI RO 3884955, cu

sediul principal în Bucureşti, str. Gherghlţel, nr. 23 C, Sector 2, cod poştal 022512, 

reprezentată legal prin Dr. Ec. Ilie Ionel Cluclea, având funcţia de Preşedinte

Administrator Unic, pe de altă parte, în calitate de Concesionar (denumită în 

continuare Concesionarul sau Operatorul) 

au convenit încheierea prezentului act adiţional, cu respectarea următoarelor clauze: 

Art.1. Articolul 2 aliniatu! ( 1 )din Actul aditional nr.3 /24.07.2020 la Contractul nr. 1277 din 2018 

se modifica si va avea urmatorul contlnut : 

Art.2 

(1) Având în vedere interesul public precum şi demersurile care sunt realizate în

prezent de către Autoritatea Contractantă, până la data la care vor fi modificate

formulele de calcul ale taxei de salubrizare pe baza noilor Indicatori de

performantă ai operatorilor prevăzu\! de Legea nr. 211/2011, dar nu mai târziu de

31 martie 2021, se derogă parţial de la „Procedura de facturare", - Anexa 4 la

Actul adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 1277 /2018 , în sensul că se

permite Operatorului de colectare şi transport al deşeurilor să aplice tariful de

colectare al fracţiilor reciclablle aprobat prin Actul Adiţional nr.2, Inclusiv în situaţia

în care procentul de deşeuri reclclabiie valorlflcate, aşa cum rezultă din rapoartele

de sortare lunare, este mai mic de 75%, raportat la cantitatea de deşeuri

reciclabile colectate şi admise în Staţia de Sortare din Incinta CMID Tărplu; în

consecinţă, se stabileşte o nouă procedură de penalizare a operatorului pentru

neatingerea indicatorilor de performanţă, după cum este detaliat ln actul adltlonal

nr.3"

(1) Orice clauze ale contractului de delegare şi ale Actelor adiţionale anterior încheiate care

contravin prezentului Act Adiţional se suspendă; 

( 
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(2) Toate celelalte clauze ale contractului de delegare şi ale actelor adiţionale anterioare

rămân neschimbate. 

Art.3 . Părţile au decis să încheie astăzi 31.12.2020 prezentul Act aditlonal în 4 exemplare, 

respectiv 3 exemplare pentru Autoritatea Contractantă şi 1 exemplar pentru Operator.

Art. 4. Prezentul Act aditlonal Intră în vigoare la data de 01.01.2021 

Autoritatea Contractantă Operator 
Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară SC SUPERCOM SA 

pentru Gestionarea Integrată a Deseurllor

( Municipale în Judetul Bistriţa-Năsăud 
/ '

l) 

Presedinte, 
Grigore Florin MOLDOVAN Or.ec. III 

( () 
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Jt ASOCIAŢIA D� DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEŞEURILOR„ MUNICIPALE IN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr ..... .. 

ACTUL ADITIONAL NR. 4 
' 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1277 DIN DATA DE 06.12.2018 PIUVIND 
DELEGAREA PIUN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBIUZARE, 

RESPECTIV ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT, DEPOZITARE SI TRANSFER 
AL DEŞEURILOR MUNICIPALE INCLUSIV DEŞEUIU PERICULOASE DIN DEŞEUIU 

MENAJERE ŞI MANAGEMENTUL STAŢIILOR DE TRANSFER ŞI AL CENTRELOR DE 
COLECTARE DIN JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD 

. , 

Preambul 

A vândînvedere: 

- dispozitiileLegii 51/2006 privindserviciilecomunitare de utilitătipubliceşidispoziţiileLegii I O 1/2006
privindserviciul de salubrizare al Iocalitaţilor
- prevederileLegii I 00/2016 privindconcesiunile de lucrarişiconcesiunile de servicii.
- prevederileHG nr. 867/2016 pentrn aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
- dispoziţiileLegii nr. 211/2011 privindregimuldeşeurilor, republicată
- dispoziţiileLegii nr. 249/2015 privindmodalitatea de gestionare a ambalajelorşi a deşeurilor de
ambalaje, republicată

( - dispoziţiile O.U.G. nr. 196/2005 privindFondulpentrumediu, republicată
- Nota de fundamentareprivindaprobareaActuluiAdiţional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 1277 din
data de ............................ .. 

Părţile: 

1. Asociaţia de DezvoltarelntercomunitarăpentruGestionarealntegrată a
DeşeurilorMunicipaleînJudeţu!Bistriţa-Năsăud, cu sediulînBistriţa, StradaPăcii, nr. 2A, judeţu!Bistriţa
Năsăud, România, având cod de identificarefiscală 24003861, reprezentatăprinFlorin GrigoreMoldovan,
având funcţia de Preşedinte, pe de o parte, în calitate de Conceclent
(denumi tăîncontinuareConcedentu lsauDelegataru 1),

ŞI 
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2. Operatorul SC SUPERCOM SA, codulunic de înregistrare CUl RO 3884955, cu sediul principal

înBucureşti, str. Gherghiţei, nr. 23 C, Sector 2, cod poştal 022512, reprezentată legal prin Dr. Ec.

llielonelCiuclea, avândfuncţia de Preşedinte- Administrator Unic, pe de altă parte, încalitate de

Concesionar ( denum ităîncon ti nuareConcesi onaru !sau Operatoru I)

au convenitîncheiereaprezentului act adiţional, cu respectareaurmătoarelorclauze: 

Art. 1. 

(1) A vând în vedere interesul public precum şi demersurile care sunt realizate în prezent de către
Autoritatea Contractantă în vederea eficientizării activităţilor având ca scop creşterea cantităţilor de
deşeuri reciclabile valorificate, cu luarea în considerarea indicatorilor de performanţă ai operatorilor
prevăzuţi de Legea nr. 211/2011, în perioada de 3 (trei) luni ele la data semnării prezentului Act
adiţional, se derogă parţial de la „Procedum de factumre", - Anexa 4 la Actul adiţional nr. 2 la
Contractul de concesiune nr. 1277/2018 , în sensul că se permite Operatorului de colectare şi transport al
deşeurilor să aplice tariful de colectare al fracţiilor reciclabile aprobat prin Actul Adiţional nr. 2, inclusiv
în situaţia în care procentul de deşeuri reciclabile valorificabile, aşa cum rezultă din rapoartele de sortare
lunare, este mai mic de 75%, raportat la cantitatea de deşeuri reciclabile colectate şi admise în Staţia de
Sortare din incinta CMID Tărpiu; în consecinţă, se suspendă şi se înlocuieşte parte din procedura de
facturare a operatorului pentru neatingerea indicatorilor de performanţă, după cum este detaliat mai jos:
(2) Astfel, se modifică alineatul (I) din capitolul ,,Aplicarea tarifelor pentru facturare În cazul
neati11gerii i11dicatorilor de pe1for111an/ă prevăzu/i la Sec/iunea 1, lit B) ,,!11dicatori de pe1for111an/ă ai
Serviciului Public de salubrizare"" din Procedura de Factumre,Anexă a Actului adiţional nr.2 după
cum urmează:

Notă: Indicatorii de pe1for111a11/ă de care se /ine cont În Procedura de facturare suni cei prevăzu/i 
În Regula111e11tul de organizare şi fimc/io11are a Se111iciu/11i public de salubrizare, la Sec/i1111ea ], 
fit. B). 

„Î11 cazul ÎII care procentul de deşeuri reciclabile valorificabile rezultate ca urmare a raportului 
lunar de sortare este mai 111ic de 75%, tariful aplicat de operatorul de colectare pentru cantitatea ad111isă 
ÎII Sta/ia de Sortare În lu11a pe11tru care se emite factura este acela de deşeuri reciclabile, raportat la 
mediul de prove11ie11/ă al deşeuri/or respective (urban/rural), facturarea acestui tarif fiind divizată către 
UAT şi A.D.I. Deşeuri BN, prop01tional cu cantităţile colectate din UAT-uri, co11for111 formulelor 
descrise la pct. c) şi d) de la paragraful „Modul de facturare al SC SUPERCOM SA". 

Formulele C!(ere11te modului de facturare pentru deşeurile reciclabile, co11form Procedurii de 
facturare, sunt: 

c) F act urareapentrudeşeuri lerecicl abile/mediul urban:
Factura către UAT:

- (643.63 /ei x Qc )+TVA;
Factura către A.D.I. Deşeuri BN:
- (530,04 /ei x Qc)+TVA
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d) Facturareapentrudeşeurilereciclabile/111ediul rural:
Factura către UAT:
- (653.45 lei x Qc )+TVA;

Factura către A.D.I. Deşeuri BN:
- (538,07 lei x Qc)+TVA;

Unde: 
Qc = cantitatea de deşeurireciclabilecolectatelu11ar de peraza UAT-ului 

Acest formule de calcul includ costurile de sortare ale operatorului de la Staţia de Sortare, care 
vor fi achitate În aval de către S. C. SUP ERC01\tf S.A. acestuia din urmă. 

Si111ulta11, pentru neatingerea indicatorului de pe1for111antă privind procentul de deşeuri reciclab;/e 
valorificabile de 111inim 75% conţinute În fracţiile colectate separat, ADI Deşeuri BN va calcula şi va 
comunica operatomlui SC SUPERCO.M SA valoarea scăzământului din contaminare privitoare la 
sumele neîncasate În contul frac/iei nevalorificabile, care se determină potrivit formulei: 

SCĂZĂMÂNT DE CONTAMINARE= V„ x (100% - Pr%) x Qc 

Unde: 

Yr - valoarea lunară de calcul a scăzământului/ tonă, determinată de A.D.l. Deşeuri BN, potrivit formulei:

Yr =(Ciot . Y,01) I [Qc x (I 00%-Pr%)] 

Iar, 

Pr% = procentul de ambalajevalorificabile din total intrărireciclabile la sortare; 

Ctot = (Trec+Tsor) x Qc+adm. taxareinversă 

Ytot = Venituri OJREP +Veniturireciclatori + Venituri taxa UAT 

Nota: (1) Formulelor de maisus li se aplică TVA, undeestecazul; 

(2) Scău1mântul se aplict1doarÎ11cazulÎ11 care veniturile A.D.I. Deşeuri BN
su11tmaimicidecâtcosturile de operareprivinddeşeurilereciclabile.

Calcululvaloriilunare a Vr se determinăşi se transmite de către A.D.l. Deşeuri BN în maxim 5 

zilelucrătoare de la începutulfiecăreilunioperatorului SC SUPERCOM SA, împreună cu indicatorul de 

performanţă, care vaproceda la întocmireafacturiloraferentefracţieireciclabile. 

conform procedurii de maisus, urmândca clin facturileemisecătre A.D.I.Deşeuri BN sădeducă distinct 

sumelerezultate din aplicareascăzămintelor. 
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Acest 111eca11is111 de facturare se aplică până la concurenţa cantităţilor de deşeuri reciclabi/e 
progra111ate În calculul fundamentării tarifelor pentru deşeurile reciclabile. La atingerea acestor 
cantităţi, În situa/ia În care va persista neatingerea pragului de 75% de deşeuri reciclabile valorificabile, 
se va aplica exclusiv tarifitl pentru deşeuri reziduale, conform formulei de la pct. a) şi b) din Procedura 
de facturare,Anexă a Actului adi/ional nr. 2, cu titlu de penalizare, după cum urmează: 

a) Facturareapentrudeşeurilerezidualelmediulurbanşi rural -zona de case:
- (Trez x Qc) +TVA;
-(Tdep x Qc) + TVA;
b) Facturareapentrudeşeurilereziduale/mediulurban -zona de blocuri:
- (Trez x Qc) +TVA;
-(Tcompost x Qc) +TVA*
* in limita a 9000 tone/an,· cantităţile care depăşescacestprag vor putea fi

( depozitateurmândprocedura de la pct. a)" 
\ 

(3) Pe perioada stipulată la alineatul (1) al prezentului articol se suspendă aplicarea pct. (II) din capitolul
„Aplicarea tar{(elor pentru facturare În cazul neatingerii indicatorilor de pe1for111c111/ă prevăzu/i la
Sec/iunea I, fit B) 'Indicatori de pe1forman/ă ai Serviciului Public de salubrizare'" din Procedura de

Facturare.

( 4) Derogarea mai sus menţionată vizează exclusiv tariful de facturare al cantităţii de deşeuri reciclabile
colectate, fără a putea fi interpretată ca o renunţare la obligaţiile Operatorului de a respecta întocmai
indicatorii de performanţă prevăzuţi în Contract, Regulamentul de salubrizare sau orice alte prevederi
aplicabile acestora.

(5) Termenul instituit de prezentul articol nu este supus prelungirii automate, la expirarea acestuia, în
lipsa aprobării unei noi Proceduri de facturare prin alt Act adiţional la Contractul de concesiune,
urmând a se aplica în continuare Procedura de facturare în forma aplicabilă conform Actului
Aditional nr. 2, procedură anterioară derogării procedurii de facturare prin încheierea de Acte
Adiţionale.

(6) Ulterior realizării analizei privind circuitul şi trasabilitatea deşeurilor reciclabile clin SMID Bistriţa
Năsăud, Concedentul vaelaborao nouă formulă de facturare şi de aplicare a penalizărilor în cazul
neatingerii indicatorilor de performanţă aşa cum prevede Legea, care să asigure justa plată pentru
operatori privind serviciile prestate, pe de o parte, clar şi interesul membrilor A.O.I. Deşeuri Bistriţa
Năsăud şi nemijlocit al cetăţenilor clin localităţile componente, pe de altă parte.

(7) Având în vedere prevederile Legii nr. 249/20 l 5precum şi montajul financiar aplicabil la nivelul
SMID Bistriţa-Năsăud, potrivit căruia finanţarea serviciului este realizată în parte din contribuţiile
încasate ele la OIREP şi sumele încasate ele la reciclatori, luând în calcul totodată matricea riscmilor
aplicabilă serviciului şi criteriile de performanţă stabilite în sarcina operatornlui de salubrizare, părţile
stabilesc faptul că sumele aferente facturilor emise de Operator către A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud
vor fi facturate în integralitate de către Operator, printr-o singură factură emisă doar la finalul
perioadei de aplicare a prezentului Act adiţional, iar A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud va achita sumele
încasate de la reciclatori şi OIREP-uri până la acel moment (Organizaţiile care Jmplementează
Răspunderea Extinsă a Producătorilor).

(8) Eventualul rest de plată rămas între sumele facturate de Operator şi sumele achitate de A.O.I. Deşeuri
Bistriţa-Năsăud, se va achita de Asociaţie pe măsură ce aceasta va încasa efectiv sumelede la
reciclatori şi OIREP-uri. Pentru mai multă claritate, părtile stabilesc că orice termen de plată se
suspendă până la momentul încasării sumelor de la reciclatori şi OIREP.
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Art. 2. 
( l) Orice clauze ale contractului de delegare şi ale Actelor Adiţionale anterior încheiate care contravin
prezentului Act Adiţional se suspendă pe durata aplicării acestuia;
(2) Toate celelalte clauze ale contractului de delegare şi ale actelor adiţionale anterioare ramân
neschimbate.

Art. 3. Părţile au decis să încheie astăzi, ................. , prezentul Act Adiţional în 4 exemplare, respectiv 3 

t' exemplare pentl'll Autoritatea Contractantă şi l exemplar pentl'll Operator. ' 

( 

Art. 4. Prezentul Act Adiţional produce efecte pentru procedura de facturare exclusiv pentru: 3 (trei) 

luni de la data semnă.-ii prezentului Act adiţional 

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în temeiul Hotărârii AGA A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud 

nr ...... din ..................................... . 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, OPERATOR, 
S.C. SUPERCOM - S.A.Asociaţia de Dezvoltarelntercomunitară 

pentrugestionareaintegrată a 
deşeurilormunicipaleînPREŞEDINTE - Administrator Unic, 

judeţul Bistriţa-Năsăud 
Dr. Ec. Ilie Ionel CIUCLEA 

prin Preşedinte, 

Florin Grigore MOLDOVAN 
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