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Anexă la H.C.L. nr. 1 din 12.01.2010 
 
                                                                               

ACORD 
DE PARTENERIAT ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI 

„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL  DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL NEAMŢ” 
 

Încheiat între: 
1. Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în  Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun 

nr. 27, Judeţul Neamţ reprezentat de dl. Mircea Pintilie, în calitate de Vicepreşedinte,                                                                          
2. Municipiul Piatra Neamţ, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în municipiul 

Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 8, judeţul Neamţ, reprezentat de d-na Ana Monda, în 
calitate de Viceprimar,                                                                               

3. Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, cu sediul în municipiul Roman, 
Piaţa Roman-Vodă nr.1, judeţul Neamţ, reprezentat de dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, în calitate de 
Primar, 

4. Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în oraş Tîrgu Neamţ, 
str. Ştefan cel Mare nr. 62, judeţul Neamţ, reprezentat de dl. Iftimie Petrariu, în calitate de 
Viceprimar, 

5. Oraşul Bicaz, prin Consiliul Local al Oraşului Bicaz, cu sediul în oraş Bicaz, str. Barajului nr. 4, 
judeţul Neamţ,  reprezentat de dl. Constantin Catrinoiu, în calitate de Primar, 

6.  Oraşul   Roznov, prin Consiliul Local al Oraşului Roznov, cu sediul în oraş Roznov,  str. 
Tineretului nr. 7, judeţul Neamţ, reprezentat de dl. Ionel Ciubotaru, în calitate de Primar, 

7. Comuna Agapia, prin Consiliul Local al Comunei Agapia, cu sediul în comuna Agapia, judeţul 
Neamţ, reprezentat de dl. Vasile Cucoş, în calitate de Primar, 

8. Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun, cu sediul în 
Comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, reprezentat de dl. Ion Rotaru, în calitate de Primar, 

9. Comuna Bahna, prin Consiliul Local al Comunei Bahna, cu sediul în comuna Bahna, judeţul 
Neamţ, reprezentat de dl. Emil Prisecaru, în calitate de Primar, 

10. Comuna Bălţăteşti, prin Consiliul Local al Comunei Bălţăteşti, cu sediul în comuna Bălţăteşti, 
judeţul Neamţ, reprezentat de dl. Ioan - Gheorghe Mihăilă, în calitate de Primar,  

11. Comuna Bicaz Chei, prin Consiliul Local al Comunei Bicaz Chei, cu sediul în comuna Bicaz Chei, 
judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Gheorghe Oniga, în calitate de Primar, 

12. Comuna Bicazu Ardelean, prin Consiliul Local al Comunei Bicazu Ardelean, cu sediul în comuna 
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ reprezentat de dl. Moldovan Nicolae, în calitate de Viceprimar, 

13. Comuna Bîra, prin Consiliul Local al Comunei Bîra, cu sediul în comuna Bîra, judeţul Neamţ 
reprezentat de  dl. Dănuţ Petraru, în calitate de Primar, 

14. Comuna Bîrgăuani, prin Consiliul Local al Comunei Bîrgăuani, cu sediul în comuna Bîrgăuani, 
judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Petrică Şchiopu, în calitate de Primar, 

15. Comuna Bodeşti, prin Consiliul Local al Comunei Bodeşti, cu sediul în comuna Bodeşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Ioan Macovei, în calitate de Primar, 

16. Comuna Boghicea, prin Consiliul Local al Comunei Boghicea, cu sediul în comuna Boghicea, 
judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Eugen Mihai, în calitate de Primar, 

17. Comuna Borca, prin Consiliul Local al Comunei Borca, cu sediul în comuna Borca, judeţul Neamţ 
reprezentat de  dl. Vasile Aleca, în calitate de Primar, 

18. Comuna Borleşti, prin Consiliul Local al Comunei Borleşti, cu sediul în comuna Borleşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Gheorghe Olteanu, în calitate de Primar, 

19. Comuna Boteşti, prin Consiliul Local al Comunei Boteşti, cu sediul în comuna Boteşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de d-na  Angela Boroş, în calitate de Primar, 

20. Comuna Bozieni, prin Consiliul Local al Comunei Bozieni, cu sediul în comuna Bozieni, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Doinel Grumezescu, în calitate de Primar, 

21. Comuna Brusturi, prin Consiliul Local al Comunei Brusturi, cu sediul în comuna Brusturi, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Neculai-Eugen Vrăjitoru, în calitate de Primar, 

22. Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, cu sediul în comuna Ceahlău, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Constantin Şchiopu, în calitate de Primar, 
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23. Comuna Cîndeşti, prin Consiliul Local al Comunei Cîndeşti, cu sediul în comuna Cîndeşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Vasile Grigoraş, în calitate de Primar, 

24. Comuna Cordun, prin Consiliul Local al Comunei Cordun, cu sediul în comuna Cordun, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Adrian Diaconu, în calitate de Primar, 

25. Comuna Costişa, prin Consiliul Local al Comunei Costişa, cu sediul în comuna Costişa, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Aurel Ciocănel, în calitate de Primar, 

26. Comuna Crăcăoani, prin Consiliul Local al Comunei Crăcăoani, cu sediul în comuna Crăcăoani, 
judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Petre Zamfir, în calitate de Primar, 

27. Comuna Dămuc, prin Consiliul Local al Comunei Dămuc, cu sediul în comuna Dămuc, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Dandu G. Ioan, în calitate de referent UAT, 

28. Comuna Dobreni, prin Consiliul Local al Comunei Dobreni, cu sediul în comuna Dobreni, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Vasile Ariton, în calitate de consilier local, 

29. Comuna Dochia, prin Consiliul Local al Comunei Dochia, cu sediul în comuna Dochia, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Petru Mîndru, în calitate de Primar, 

30. Comuna Doljeşti, prin Consiliul Local al Comunei Doljeşti, cu sediul în comuna Doljeşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Gheorghe Cojocaru, în calitate de Primar, 

31. Comuna Dragomireşti, prin Consiliul Local al Comunei Dragomireşti, cu sediul în comuna 
Dragomireşti, judeţul Neamţ reprezentat de dl. Vasile Panaite, în calitate de Primar, 

32. Comuna Drăgăneşti, prin Consiliul Local al Comunei Drăgănesti, cu sediul în comuna Drăgăneşti, 
judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Ion Nechifor, în calitate de Primar, 

33. Comuna Dulceşti, prin Consiliul Local al Comunei Dulceşti, cu sediul în comuna Dulceşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Constantin Foltea, în calitate de Primar, 

34. Comuna Dumbrava Roşie, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrava Roşie, cu sediul în comuna 
Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ reprezentat de dl. Ioan Grădinaru, în calitate de Primar, 

35. Comuna Farcaşa, prin Consiliul Local al Comunei Farcaşa, cu sediul în comuna Farcaşa, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Cristinel-Vasile Gheorghiu, în calitate de Primar, 

36. Comuna Făurei, prin Consiliul Local al Comunei Făurei, cu sediul în comuna Făurei, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Vasile Gherghel, în calitate de Primar, 

37. Comuna Gherăeşti, prin Consiliul Local al Comunei Gheraeşti, cu sediul în comuna Gherăeşti, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Carol Bereşoaie, în calitate de Primar, 

38. Comuna Girov, prin Consiliul Local al Comunei Girov, cu sediul în Comuna Girov, judeţul Neamţ 
reprezentat de dl. Vasile Olaru, în calitate de Primar, 

39. Comuna Gîrcina, prin Consiliul Local al Comunei Gîrcina, cu sediul în comuna Gîrcina, judeţul 
Neamţ reprezentat de  d-na Aurora Bălan Lazăr, în calitate de Primar, 

40. Comuna Grinţieş, prin Consiliul Local al Comunei Grinţieş, cu sediul în comuna Grinţieş, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Vasile Alexandroaia, în calitate de Primar, 

41. Comuna Grumăzeşti, prin Consiliul Local al Comunei Grumăzeşti, cu sediul în comuna 
Grumăzeşti, judeţul Neamţ reprezentat de dl. Constantin Matasă, în calitate de Primar, 

42. Comuna Ghindăoani, prin Consiliul Local al Comunei Ghindăoani, cu sediul în comuna 
Ghindăoani, judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Iuliu Savin, în calitate de Primar, 

43. Comuna Gâdinţi, prin Consiliul Local al Comunei Gâdinţi, cu sediul în comuna Gâdinţi, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Vasile Băbuţă, în calitate de Primar, 

44. Comuna Hangu, prin Consiliul Local al Comunei Hangu, cu sediul în comuna Hangu, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Gavril Lupu, în calitate de Primar, 

45. Comuna Horia, prin Consiliul Local al Comunei Horia, cu sediul în comuna Horia, judeţul Neamţ 
reprezentat de dl. Vasile Baciu, în calitate de Primar, 

46. Comuna Icuşeşti, prin Consiliul Local al Comunei Icuşeşti, cu sediul în comuna Icuşeşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Leonard Oprea, în calitate de Primar, 

47. Comuna Ion Creangă, prin Consiliul Local al Comunei Ion Creangă, cu sediul în comuna Ion 
Creangă, judeţul Neamţ reprezentat de dl. Petrică Prichici, în calitate de Primar, 

48. Comuna Mărgineni, prin Consiliul Local al Comunei Mărgineni, cu sediul în comuna Mărgineni, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Ion Surdu, în calitate de Primar, 

49. Comuna Moldoveni, prin Consiliul Local al Comunei Moldoveni, cu sediul în comuna Moldoveni, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Marcel-Ioan Bîrjoveanu, în calitate de Primar, 

50. Comuna Negreşti, prin Consiliul Local al Comunei Negreşti, cu sediul în comuna Negreşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Neculai Humă, în calitate de consilier local, 
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51. Comuna Oniceni, prin Consiliul Local al Comunei Oniceni, cu sediul în comuna Oniceni, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Ioan Duminică, în calitate de Primar, 

52. Comuna Păstrăveni, prin Consiliul Local al Comunei Păstrăveni, cu sediul în comuna Păstrăveni, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Ioan Onisei, în calitate de Primar, 

53. Comuna Pânceşti, prin Consiliul Local al Comunei Pânceşti, cu sediul în comuna Pânceşti, 
judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Larion Ioan, în calitate de Primar, 

54. Comuna Petricani, prin Consiliul Local al Comunei Petricani, cu sediul în comuna Petricani, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Dumitru Nechifor, în calitate de Viceprimar, 

55. Comuna Piatra Şoimului, prin Consiliul Local al Comunei Piatra Şoimului, cu sediul în comuna 
Piatra Şoimului, judeţul Neamţ reprezentat de dl. Neculai Nicorescu, în calitate de Primar, 

56. Comuna Pipirig, prin Consiliul Local al Comunei Pipirig, cu sediul în comuna Pipirig, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Marcel Prună, în calitate de Primar, 

57. Comuna Pîngăraţi, prin Consiliul Local al Comunei Pîngăraţi cu sediul în comuna Pîngăraţi, 
judeţul Neamţ reprezentat de d-na Maria–Isabela Nedelcu, în calitate de consilier local, 

58. Comuna Podoleni, prin Consiliul Local al Comunei Podoleni, cu sediul în comuna Podoleni, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Neculai Stan, în calitate de Primar, 

59. Comuna Poienari, prin Consiliul Local al Comunei Poienari, cu sediul în comuna Poienari, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Toader Antochi, în calitate de şef serviciu de urgenţă, 

60. Comuna Poiana Teiului, prin Consiliul Local al Comunei Poiana Teiului, cu sediul în comuna 
Poiana Teiului, judeţul Neamţ reprezentat de dl. Petru Bîia, în calitate de Primar, 

61. Comuna Răuceşti, prin Consiliul Local al Comunei Răuceşti, cu sediul în comuna Răucesti, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Ilie Apostoae, în calitate de Primar, 

62. Comuna Războieni, prin Consiliul Local al Comunei Războieni, cu sediul în comuna Războieni, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Măzărianu Constantin, în calitate de Viceprimar, 

63. Comuna Rediu, prin Consiliul Local al Comunei Rediu, cu sediul în comuna Rediu, judeţul Neamţ 
reprezentat de dl. Vasile Motfolea, în calitate de Primar, 

64. Comuna Români, prin Consiliul Local al Comunei Români, cu sediul în comuna Români, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Manole Ciobanu, în calitate de Primar, 

65. Comuna Ruginoasa, prin Consiliul Local al Comunei Ruginoasa, cu sediul în comuna Ruginoasa, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Nicu Chirilă în calitate de Primar, 

66. Comuna Sagna, prin Consiliul Local al Comunei Sagna, cu sediul în comuna Sagna, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Gheorghe Iacob, în calitate de Primar, 

67. Comuna Săbăoani, prin Consiliul Local al Comunei Săbăoani, cu sediul în comuna Săbăoani, 
judeţul Neamţ reprezentat de d-na Valeria Dascălu, în calitate de Primar, 

68. Comuna Săvineşti, prin Consiliul Local al Comunei Săvineşti, cu sediul în comuna Săvineşti, 
judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Constantin Chele, în calitate de Viceprimar, 

69. Comuna Secuieni, prin Consiliul Local al Comunei Secuieni, cu sediul în comuna Secuieni, 
judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Ivancea Vasile, în calitate de Primar, 

70. Comuna Stăniţa, prin Consiliul Local al Comunei Stăniţa, cu sediul în comuna Stăniţa, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Laurenţiu-Bebi Todireanu, în calitate de Primar, 

71. Comuna Ştefan cel Mare, prin Consiliul Local al Comunei Ştefan cel Mare, cu sediul în comuna 
Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ reprezentat de dl. Vasile Ouatu, în calitate de Primar, 

72. Comuna Tarcău, prin Consiliul Local al Comunei Tarcău, cu sediul în comuna Tarcău, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Iulian Găină, în calitate de Primar, 

73. Comuna Taşca, prin Consiliul Local al Comunei Taşca, cu sediul în comuna Taşca, judeţul Neamţ 
reprezentat de  dl. Alexandru Drăgan, în calitate de Primar, 

74. Comuna Tazlău, prin Consiliul Local al Comunei Tazlau, cu sediul în comuna Tazlău, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Constantin Oancea, în calitate de Viceprimar, 

75. Comuna Tămăşeni, prin Consiliul Local al Comunei Tămăşeni, cu sediul în comuna Tămăşeni, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Ironim Andrici, în calitate de Primar, 

76. Comuna Timişeşti, prin Consiliul Local al Comunei Timişeşti, cu sediul în comuna Timişeşti, 
judeţul Neamţ reprezentat de  dl. Romică Groza, în calitate de Primar, 

77. Comuna Trifeşti, prin Consiliul Local al Comunei Trifeşti, cu sediul în comuna Trifeşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Vasile Octavian Duminică, în calitate de Primar, 

78. Comuna Tupilaţi, prin Consiliul Local al Comunei Tupilaţi, cu sediul în comuna Tupilati, judeţul 
Neamţ reprezentat de  dl. Petru Gherghel, în calitate de Primar, 
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79. Comuna Ţibucani, prin Consiliul Local al Comunei Ţibucani, cu sediul în comuna Ţibucani, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Ioan Sârbu, în calitate de Primar, 

80. Comuna Urecheni, prin Consiliul Local al Comunei Urecheni, cu sediul în comuna Urecheni, 
judeţul Neamţ reprezentat de dl. Mihai Marcel Tănăselea, în calitate de Primar, 

81. Comuna Valea Ursului, prin Consiliul Local al Comunei Valea Ursului, cu sediul în comuna Valea 
Ursului, judeţul Neamţ reprezentat de dl. Viorel Smeria, în calitate de Primar, 

82. Comuna Vînători Neamţ, prin Consiliul Local al Comunei Vînători Neamţ, cu sediul în comuna 
Vînători Neamţ, judeţul Neamţ reprezentat de d-na Maria Petrariu, în calitate de Primar, 

83. Comuna Văleni, prin Consiliul Local al Comunei Văleni, cu sediul în comuna Văleni, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Ionel Stoleru, în calitate de Primar, 

84. Comuna Zăneşti, prin Consiliul Local al Comunei Zăneşti, cu sediul în comuna Zăneşti, judeţul 
Neamţ reprezentat de dl. Gheorghe Andrei, în calitate de Primar, 

 
Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”. 
 

Preambul  
1. Părţile s-au asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, în scopul 
realizării proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, 
(denumit in continuare „Proiectul”) şi prin prezentul Document de Poziţie (denumit în continuare 
„Acordul”), stabilesc modul detaliat în care urmează a fi implementat Proiectul. 
2. Proiectul se referă la  implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor pe toata raza 
Judeţului Neamţ. 
 
În vederea implementarii Proiectului sunt necesare: 
a) Construcţia unui depozit  pentru deşeurile nepericuloase şi instalaţiile aferente, destinat să 

deservească Părţile, situat pe amplasamentul de la Girov, în suprafaţă de 27 ha; 
b) Construcţia unei staţii de transfer şi a unei staţii de sortare, situate pe amplasamentul de la Cordun, 

cu o suprafaţă de 2,54 ha; 
c) Construcţia unei staţii de transfer situată pe amplasamentul de la Tîrgu Neamţ, cu o suprafaţă de 

5.400 mp; 
d) Construcţia unei staţii de transfer situată pe amplasamentul de la Taşca, cu o suprafaţă de 5.329 mp; 
e) Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea deşeurilor reziduale; 
f) Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile; 
g) Achiziţionarea de echipamente  pentru colectarea separată a deşeurilor biodegradabile menajere în 

Municipiul Roman şi Oraşul Tîrgu Neamţ; 
h) Achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul deşeurilor de la staţiile de transfer, la 

depozitul conform de la Girov; 
i) Achiziţionarea de unităţi de compostare individuală, pentru 50% din gospodăriile localităţilor rurale; 
j) Închiderea celor trei depozite neconforme din Municipiul Roman şi Oraşele Tîrgu Neamţ şi Bicaz; 
k) Închiderea şi ecologizarea spaţiilor de depozitare din mediul rural; 
l) Campanie de informare şi conştientizare  a populaţiei; 
m) Asistenţă tehnică şi supervizare; 
n) Identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului; 
o) Extinderea ariei de deservire a staţiilor de sortare de la Piatra Neamţ, Tîrgu Neamţ, Taşca, Roznov şi 

Bîra; 
p) Extinderea ariei de deservire a staţiei de compostare de la Piatra Neamţ; 
q) Utilizarea depozitului conform existent la Piatra Neamţ, până la epuizarea capacităţii. 
 
În vederea realizării investiţiilor necesare pentru implementarea Proiectului va fi solicitată 
finanţarea din Fonduri Europene. 
 
3. Deoarece Proiectul se va desfăşura în mai multe etape şi zone, Părţile se vor organiza în limitele 
teritoriale ale Judeţului Neamţ, vor contribui la realizarea Proiectului şi vor beneficia de proiect, 
înţelegând să abordeze şi să gestioneze problema deşeurilor în Judeţul Neamţ în mod unitar şi integrat, 
scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care deopotrivă se confruntă şi de a asigura 
servicii publice specifice de calitate pentru locuitorii Judeţului Neamţ. Astfel, părţile îşi declară intenţia 



 5 

fermă de a depune toate eforturile necesare realizării Proiectului, implementării acestuia, înţelegând prin 
aceasta inclusiv delegarea în condiţiile legii a gestiunii serviciilor de salubrizare ale localităţilor,  respectiv 
a gestionării deşeurilor prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, 
persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, constituită în conformitate cu dispoziţiile legii. 
 
CAPITOLUL I.  Scopul Acordului 
Art.1. Scopul Acordului îl constituie realizarea proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 
în Judeţul Neamţ” de către Părţi, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” şi 
gestionarea serviciilor de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale (denumite în 
continuare „Serviciile”), aferente proiectului. 
 
CAPITOLUL II. Obiectul Acordului 
Art. 2. Obiectul prezentului Acord îl constituie realizarea unui acord între părţi, în ceea ce priveşte: 
a) activităţi legate de Proiect şi finanţarea acestuia; 
b) stabilirea regimului juridic al bunurilor mobile şi imobile construite şi/sau achiziţionate în cadrul 

Proiectului, precum şi al terenurilor puse la dispoziţia Proiectului, în vederea realizării obiectivelor 
acestuia; 

c) delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare aferente proiectului; 
d) taxele/tarifele ce vor fi plătite pentru colectarea şi transportul deşeurilor, operarea staţiilor de transfer/ 

sortare/ compostare, operarea depozitului conform, transportul deşeurilor la depozitul conform; 
e) mecanismul de plată a serviciilor de salubrizare. 
 
CAPITOLUL III. Drepturile şi obligaţiile Părţilor 
Activităţi legate de Proiect şi finanţarea acestuia 
Art. 3. (1) Consiliul Judeţean  Neamţ, se obligă să acţioneze în calitate de solicitant al finanţării  
(beneficiar al Proiectului), iar Consiliile Locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor implicate vor 
beneficia în mod efectiv de investiţiile realizate prin Proiect. În acest sens, Consiliul Judeţean  Neamţ se 
obligă să desfăşoare următoarele activităţi: 

a) efectuarea plăţilor privind cofinanţarea pentru Proiect în baza planului de investiţii aprobat; 
b) înfiinţarea şi menţinerea în activitate a Unităţii de Implementare a Proiectului (denumită în 

continuare UIP), pe toată durata prezentului Acord. 
 

(2) Consiliul Judeţean Neamţ precum şi celelalte Consilii Locale vor include contribuţia financiară 
aferentă Proiectului în bugetele proprii corespunzătoare anului de realizare a investiţiilor. 
(3) Părţile vor vira contribuţiile la care s-au angajat, în temeiul prezentului Acord, Consiliului 
Judeţean Neamţ. 

 
            (4) Consiliul Judeţean Neamţ suportă contribuţia locală şi TVA-ul aferente următoarelor investiţii, 
bunuri şi servicii: 

1. construcţia depozitului judeţean pentru deşeuri nepericuloase de la Girov; 
2. construcţia staţiei de transfer şi a staţiei de sortare, pe amplasamentul de la Cordun; 
3. construcţia staţiilor de transfer de la Tîrgu Neamţ şi Taşca; 
4. achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul deşeurilor de la staţiile de 

transfer la depozitul judeţean de la Girov; 
5. campanie de informare şi conştientizare a populaţiei şi asistenţă tehnică şi supervizare 

prin intermediul UIP. 
        (5) Consiliile Locale ale Municipiului Roman şi Oraşului Tîrgu Neamţ, vor suporta contribuţia locală 
şi TVA-ul aferente următoarelor investiţii, bunuri şi servicii: 

1. lucrărilor şi serviciilor necesare pentru închiderea depozitelor neconforme proprii; 
2. cofinanţarea pentru achiziţionarea de echipamente, pentru colectarea separată a 

deşeurilor reciclabile şi biodegradabile menajere; 
3. cofinanţarea pentru achiziţionarea de echipamente, pentru colectarea separată a 

deşeurilor reziduale; 
4. campanie de informare şi conştientizare a populaţiei.     

(6) Consiliul Local al oraşului Bicaz, va suporta contribuţia locală şi TVA-ul aferente următoarelor 
investiţii, bunuri şi servicii: 
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1. lucrărilor şi serviciilor necesare pentru închiderea depozitului neconform; 
2. campanie de informare şi conştientizare a populaţiei. 
 

   (7) Consiliile locale ale localităţilor asociate, altele decât cele prevăzute la alineatele anterioare, 
suportă contribuţia locală şi TVA-ul aferente următoarelor investiţii, bunuri şi servicii prevăzute în 
Proiect: 

1. lucrărilor şi serviciilor necesare pentru închiderea spaţiilor de depozitare din mediul 
rural (unde este cazul); 

2. cofinanţarea pentru achiziţionarea de echipamente, pentru colectarea separată a 
deşeurilor reciclabile şi a unităţilor de compostare individuală; 

3. cofinanţarea pentru achiziţionarea de echipamente, pentru colectarea separată a 
deşeurilor reziduale; 

4. cofinanţarea pentru construcţia punctelor de colectare; 
5. campanie de informare şi conştientizare a populaţiei. 

 
          (8) Investiţiile neeligibile din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
Judeţul Neamţ”, trebuie realizate la termenele prevăzute în Studiul de fezabilitate, responsabilitatea 
realizării lor fiind a Părţilor. Părţile pot să realizeze în comun sau individual şi alte instalaţii de valorificare 
a deşeurilor, care să completeze infrastructura creată prin proiect, precum şi campanii de informare şi 
conştientizare a publicului. 
          (9) Consiliile Locale ale Municipiului Roman şi ale Oraşelor Tîrgu Neamţ şi Bicaz vor suporta 
costurile aferente activităţii de monitorizare post-închidere ale depozitelor neconforme închise prin 
Proiect. 

 
Art. 4.  Părţile sunt responsabile să creeze condiţiile astfel încât costurile legate de realizarea durabilă a 
serviciilor şi operarea instalaţiilor construite în cadrul Proiectului să fie recuperate de la utilizatori, printr-o  
structură cât mai adecvată a taxei/tarifului. 
 
CAPITOLUL IV. Regimul juridic al terenurilor şi al bunurilor rezultate în cadrul Proiectului 
Art. 5. (1)  Părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziţie, în baza 
hotărârilor consiliilor locale, a terenurilor pe care urmează să se construiască depozitul judeţean de la 
Girov, staţia de transfer şi staţia de sortare de la Cordun, staţia de transfer de la Tîrgu Neamţ şi staţia de 
transfer de la Taşca, precum şi a altor terenuri identificate şi necesare realizării Proiectului. În acest sens, 
Consiliile Locale din unităţile administrativ-teritoriale, proprietare ale acestor terenuri, le vor stabili regimul 
juridic de bunuri aparţinând proprietăţii publice şi vor acorda Consiliului Judeţean Neamţ, pe întreaga 
durată a Proiectului, dreptul de administrare a terenului respectiv, incluzând posesia, folosinţa şi 
dispoziţia materială asupra terenului, în limita obiectivului de construire şi exploatare a obiectivelor de 
investiţii, conform art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
             (2) Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Acord, a oricărui alt act juridic având ca 
obiect aceste terenuri. 
Art. 6. (1) Toate bunurile imobile şi mobile construite şi/sau achiziţionate din fondurile alocate Proiectului 
vor intra în domeniul public al Judeţului, conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2008, art. 10 alin. (6). 
            (2)  Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale membre ADI şi  
deservite  de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia. 
 
CAPITOLUL V. Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare a  localităţilor  
Art. 7.  (1) Părţile au în vedere să delege gestiunea Serviciilor pentru activităţile de colectare, transport, 
tratare şi eliminare a deşeurilor. Procedurile de delegare a gestiunii şi atribuirea contractului de delegare 
a gestiunii acestor servicii se vor organiza şi derula în conformitate cu prevederile Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.  51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Gestiunea serviciilor 
va fi delegată exclusiv în baza unor contracte de delegare privind diferitele activităţi ce compun serviciile, 
care vor fi atribuite prin procedura licitaţiei publice, prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
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publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
              (2) Nici una din părţile prezentului Acord nu va realiza individual nici un fel  de contract de 
delegare a gestiunii  privind serviciile menţionate mai sus.  
              (3) Consiliul Judeţean Neamţ, prin UIP, va iniţia şi va derula procedurile de achiziţie publică din 
cadrul Proiectului, privind atribuirea: 
                - contractelor de lucrări (construirea unui depozit judeţean pentru deşeurile nepericuloase la 
Girov; a staţiilor de transfer la Cordun, Tîrgu Neamţ, Taşca,  a staţiei de sortare la Cordun, închiderea 
depozitelor neconforme din Municipiul Roman, Oraşul Tîrgu Neamţ şi Oraşul Bicaz, precum şi închiderea 
spaţiilor de depozitare neconforme din mediul rural); 
               - contractelor de achiziţii publice de bunuri şi servicii aferente derulării Proiectului; 
               - contractelor de delegare privind activităţile aferente serviciilor de operare a staţiilor de 
transfer/sortare şi transportul de la acestea la depozitul conform,  precum şi de operare a depozitului 
conform. 

(4)  Pentru serviciile de delegare privind serviciile de colectare a deşeurilor din zonele de operare 
(conform anexei 1 la prezentul acord),  arondate fiecărei staţii de transfer şi transportul acestor deşeuri 
până la staţia de transfer aferentă, procedurile de licitaţie vor fi iniţiate şi derulate de ADI, în numele şi pe 
seama Consiliilor Locale implicate. ADI va fi sprijinită în acest proces de către UIP. 

(5) Pentru fiecare licitaţie, Consiliul Judeţean, sau după caz, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară, în condiţiile alin. (3) şi (4), pe baza propunerilor autorităţilor locale implicate, va stabili 
componenţa Comisiei de Evaluare. 
           (6) În situaţia în care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale din zona deservită de o 
staţie de transfer, la data delegării serviciilor publice de salubrizare în condiţiile alin. (4), are în derulare 
un contract cu un operator, licitaţia pentru delegarea serviciului va fi făcută şi pentru acea unitate 
administrativ- teritorială, cu menţiunea că operatorul selectat va începe operarea la încetarea contractului 
existent.  

(7) În localităţile în care serviciul de colectare şi transport a deşeurilor este delegat, în condiţiile 
legii, unor operatori de salubrizare, contractele existente de salubrizare dintre operatori şi localităţile 
respective, care sunt menţinute, vor fi modificate pentru a putea fi integrate în cadrul Proiectului. 

(8) Instalaţiile de deşeuri realizate prin proiecte PHARE - CES rămân în funcţiune în condiţiile 
stabilite prin aceste proiecte, iar deşeurile colectate din zonele deservite de aceste instalaţii vor fi 
transportate la depozitul conform de deşeuri de la Girov. La încetarea obligaţiilor asumate de autorităţile 
administraţiilor publice locale beneficiare ale proiectelor PHARE - CES faţă de finanţator, acestea vor fi 
integrate în proiectul SMID, în sensul că delegarea gestiunii o va face ADI ’’ECONEAMŢ’’ pe bază de 
mandat special dat de Consiliile Locale şi Consiliul Judeţean, către un operator selectat pe bază de 
licitaţie publică. 

(9) În Judeţul Neamţ există o staţie de sortare şi o staţie de compostare realizate printr-un proiect 
ISPA situate în Municipiul  Piatra Neamţ. Capacitatea acestor staţii permite deservirea mai multor 
localităţi. În acest sens Consiliul Local Piatra Neamţ şi operatorul instalaţiei de deşeuri vor încheia un act 
adiţional la contractul de concesiune privind operarea staţiei de sortare şi a staţiei de compostare,  pentru 
extinderea ariei de deservire a acestora de la o localitate (municipiul Piatra Neamţ) la mai multe localităţi, 
după cum urmează (anexa 2): 
 Aria de acoperire a staţiei de sortare din Municipiul Piatra Neamţ se extinde asfel încât să 

deservească, în plus faţă de Municipiul Piatra Neamţ următoarele localitaţi rurale: Români, 
Săvineşti, Dochia, Dumbrava Roşie, Girov, Ştefan cel Mare, Dragomireşti, Bodeşti, Dobreni, 
Negreşti, Gîrcina, Pîngăraţi, Alexandru cel Bun, Mărgineni, Bîrgăoani şi Făurei. 

 Aria de acoperire a staţiei de compostare din municipiul Piatra Neamţ se extinde astfel încât să 
deservească, în plus faţă de Municipiul Piatra Neamţ, următoarele localităţi: 

- localităţile urbane Roman, Bicaz şi Roznov din care se vor colecta deşeurile biodegradabile colectate 
separat de la populaţie şi deşeurile verzi (deşeuri din parcuri, grădini şi pieţe); 
  - toate localităţile rurale din Judeţul Neamţ, cu excepţia celor arondate staţiei de compostare de la 
Tîrgu Neamţ (respectiv cu excepţia localitaţilor Pipirig, Bălţăteşti, Agapia, Vînători Neamţ, Ghindăoani, 
Grumăzeşti, Drăgăneşti, Brusturi, Răuceşti, Timişeşti, Urecheni, Păstrăveni, Ţibucani, Tupilaţi, Petricani 
şi Crăcăoani) din care se vor colecta deşeurile verzi (deşeuri din parcuri, grădini şi pieţe). 

 (10) Actul adiţional la contract, va prevedea monitorizarea de către ADI a contractului de operare 
a instalaţiilor, în numele şi pe seama membrilor săi.        
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 Art. 8. (1) Vor  fi selectate următoarele categorii de operatori, pentru activităţile care sunt parte a 
serviciilor, prin procedura de licitaţie publică: 

- operatori pentru colectarea şi transportul deşeurilor, din mediul urban şi rural, în următoarele 
zone: Zona 1 Piatra Neamţ, Zona 2 Roman, Zona 3 Tîrgu Neamţ şi Zona 4 Bicaz. Aceştia vor fi denumţi 
în continuare Operatori de Colectare şi Transport (OCT); 

- un singur operator pentru operarea tuturor staţiilor de transfer şi sortare de la Cordun, Taşca, 
Tîrgu Neamţ, care va asigura şi transportul deşeurilor, de la staţia de transfer alocată, până la  depozitul 
conform. Acest operator va fi denumit în continuare Operator de Transfer şi Sortare (OTS);    

- un  operator pentru operarea depozitului conform de la Girov. Acest operator, va fi denumit în 
continuare Operator de Depozit (OD).                                                                                                  
          (2) Contractele de delegare ce urmează a fi încheiate cu operatorii selectaţi în urma procedurilor 
de licitaţie publică, vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local implicat şi/sau Consiliul Judeţean, după caz. 
           (3)  În scopul evaluării corecte a cantităţilor de deşeuri provenite din fiecare zonă de colectare, 
Operatorii de Colectare şi Transport (OCT), Operatorii de Transfer şi Sortare (OTS), respectiv Operatorul 
de Depozit (OD), vor  fi obligaţi  să implementeze un sistem de identificare a containerelor provenite din 
fiecare din cele 4 zone. 
Art. 9. (1)  Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul va fi: 

a) Consiliul Judeţean pentru contractele de lucrări de construcţii ale bunurilor ce vor fi parte ale 
sistemului de management integrat al deşeurilor; 

b)  Consiliul Judeţean pentru contractele de furnizare de bunuri şi echipamente, finanţate din 
Fonduri Europene; 

c) Consiliul Judeţean pentru contractele de delegare a gestiunii privind activităţile de exploatare a 
staţiilor de transfer/sortare şi transportul de la acestea la depozitul conform şi pentru exploatarea 
depozitului conform de la Girov; 
            d) Consiliile Locale implicate, prin ADI, în baza unui mandat special dat de fiecare Consiliu Local, 
în condiţiile legii, pentru unităţile administrativ-teritoriale arondate unei staţiii de transfer împreună, 
respectiv unei zone pentru contractele de delegare a gestiunii privind activităţile de colectare a deşeurilor 
şi de transportare a acestora până la staţiile de transfer/sortare. 
           (2) Contractele de delegare cu operatorii prevăzuţi la lit. d) de  mai sus, vor fi încheiate de ADI, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale implicate, care vor acorda Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară un astfel de mandat, prin Statutul acesteia şi prin Hotărârile Consiliilor Locale de 
aprobare a contractelor de delegare a gestiunii.        
         
CAPITOLUL VI. Taxele şi tarifele aferente serviciilor de salubrizare 
Art. 10. (1) Taxele şi tarifele aferente serviciilor vor fi stabilite funcţie de gradul de suportabilitate a 
populaţiei şi funcţie de nivelul taxelor şi tarifelor stabilite de operatorii existenţi la această dată. 
               (2) Taxele şi tarifele iniţiale, precum şi ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare consiliu 
local, direct implicat în derularea respectivei componente a Proiectului. 

  (3) Pentru serviciile prestate de către operatorii serviciilor de salubritate, în  mediul  urban se  
va aplica tariful, iar în mediul rural, se va  aplica taxa. 
    (4) Colectarea taxelor/tarifelor va fi efectuată astfel (anexa 3 privind fluxul taxei/tarifului): 
În mediul rural: 
 Pentru serviciile de colectare şi transport a deşeurilor de la populaţie la staţiile de transfer/sortare 

sau depozitul conform, după caz, taxele vor fi stabilite şi încasate de consiliile locale; 
 Pentru serviciile de operare a staţiilor transfer/sortare şi transportul deşeurilor de la acestea la 

depozitul conform şi pentru serviciul de operare a depozitului conform, taxele vor fi stabilite de 
Consiliul Judeţean Neamţ şi vor fi încasate de consiliile locale, acestea urmând a le vira lunar 
Consiliului Judeţean Neamţ. 

În mediul urban: 
 Pentru serviciile de colectare şi transport a deşeurilor de la populaţie la staţiile de transfer/sortare 

sau depozitul conform, după caz, tarifele vor fi stabilite şi încasate de Operatorii de Colectare şi 
Transport (OCT). Aceşti operatori vor plăti în continuare Operatorii Staţiilor de Transfer si Sortare 
(OTS); 

 Pentru serviciile de operare a staţiilor transfer/sortare precum şi transportul deşeurilor de la 
acestea la depozitul conform, tarifele vor fi stabilite şi încasate de operatorii OTS, de la operatorii 
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OCT. Operatorii OTS vor plăti în continuare operatorul depozitului conform (OD), iar acesta din 
urmă (OD), va plăti Consiliului Judeţean Neamţ, partea cuvenită. 

 (5) În localităţile urbane, plata serviciilor se va face prin încheierea de contracte individuale între 
operatorii serviciilor de salubritate şi utilizatorii acestor servicii, atât casnici cât şi non-casnici. 
 (6) Dacă va fi stabilit un tarif unic pentru colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor la nivelul 
întregului judeţ, atunci Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, va aproba acest tarif în 
numele şi pentru unitaţile administrativ- teritoriale membre pe teritoriul cărora se aplică acest tarif. 

(7) Părţile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii, formule specifice de 
ajustare a tarifelor pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor. 
 
CAPITOLUL VII.  Contabilitatea şi Auditul Proiectului 
Art. 11.  Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi europene aplicabile. 
Art. 12. Consiliului Judeţean Neamţ îi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului şi trebuie să 
asigure vizibilitatea  tuturor operaţiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.  
Art. 13. Consiliului Judeţean Neamţ îi revine responsabilitatea de a asigura vizibilitatea tuturor 
operaţiunilor financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente Proiectului. Orice 
cerere de acoperire a cheltuielilor va fi însoţită de facturi sau alte documente corespunzătoare.  
Art. 14. Toate contractele aferente Proiectului, vor fi atribuite în conformitate cu legislaţia achiziţiilor 
publice, indiferent de valoarea acestora. Procedurile de licitaţie vor fi organizate în conformitate cu 
procedurile definite de legislaţia achiziţiilor publice. 
 
CAPITOLUL VIII. Dispoziţii finale 
 Art. 15.  Părţile răspund integral pentru plata contribuţiilor lor, conform valorii şi termenelor de plată 
stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.  
 Art. 16. Orice modificare a clauzelor prezentului Acord va fi făcută prin Act Adiţional aprobat şi semnat 
de toate Părţile şi în conformitate cu cerinţele prevăzute de Decizia de Finanţare a Proiectului.  
Art. 17.  Orice dispută născută din executarea prezentului Acord va fi rezolvată pe cale amiabilă între 
Părţi. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluţionată de 
instanţele române de contencios administrativ competente, conform dreptului român. 
Art.18. Consiliul Judeţean Neamţ va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind 
sprijinul financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populaţia să fie conştientă de rolul 
jucat de Uniunea Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Decizia de 
Finanţare a Proiectului şi cu respectarea procedurilor aplicabile. 
Art. 19. Forţa majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi controlat de 
Părţi şi în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea Părţilor care o invocă, 
în condiţiile legii. 
Art. 20. Prezentul Acord a fost încheiat şi semnat la data de ........................, în 84 de exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare Parte şi a fost aprobat prin HCJ, respectiv HCL, anexate. 
 
PĂRŢILE  ACORDULUI 
 
 Judeţul Neamţ 
Preşedinte ........................... 
 
 
Municipiul..............................                                     
Primar..................................... 
 
Orasul ...................................... 
Primar...................................     
 
 
Comuna........................................                                                     
Primar........................................ 
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Anexa 1 
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Anexa 2 
 
În tabelul de mai jos sunt evidenţiate zonele arondate staţiilor de sortare, transfer şi a noului 
depozit zonal de la Girov: 
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Anexa 3 
 

 FLUXUL TAXEI / TARIFULUI 
 
 
 

 
 

Operatori 
OCT  

Operator 
OD 
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POPULAŢIE 
URBAN 

POPULAŢIE 
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Operatorii  
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Operator
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Operator 
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Operator
OD 


