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Anexa la H.C.L. nr. 122 din 30.09.2014 

                           

Consiliul Local al municipiului Roman  
 

 

 

ACT ADITIONAL NR. 1 DIN ___.___.2014 LA ACORDUL DE 

PARTENERIAT ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI „SISTEM 

DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

NEAMŢ” ÎNCHEIAT ÎNTRE LOCALITĂŢILE MEMBRE ALE 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  "ECONEAMŢ" 

 

 

Între: 

1. Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în 

……..reprezentat de dl. Preşedinte………… împuternicit în acest sens prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Neamţ nr…. din……. 

2.Municipiul...........,. prin  Consiliul Local al municipiului……………..,cu sediul 

în …………reprezentat prin ……………..………… împuternicit în acest sens prin 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului………………..nr……..din……. 

3. Oraşul………………….. 

4. Comuna………………… 
 

În calitate de Părţi, în conformitate cu art. 16 din Documentul de Poziţie 

denumit  Acordul de Parteneriat, în vederea realizării proiectului „Sistem de 

management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” ” încheiat  între localităţile 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ", am convenit 

modificarea clauzelor Acordului, după cum urmează: 

1. Art. 2 litera c) se modifică şi va avea următorul conţinut:  

c) delegarea gestiunii activităţilor componente ale serviciului de salubrizare 

aferent proiectului; 
 

2. Art. 3, alin. (5), pct.  4 se elimină. 
 

3. Art. 3, alin. (6), pct. 2 se elimină. 
 

4. Art. 3, alin. (7) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 Consiliile locale ale localităţilor asociate, altele decât cele prevăzute la alineatele 
anterioare, suportă contribuţia locală aferentă următoarelor investiţii şi bunuri 
prevăzute în Proiect: 

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

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

3. cofinanţarea pentru construcţia punctelor de colectare; 
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5. Art. 7 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art. 7 (1)  Părţile au în vedere să delege gestiunea următoarelor activităţi 

componente ale serviciului de salubrizare: 

a) colectarea separatã şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activitãţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 

fracţii colectate separat, fãrã a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activitãţi de reamenajare şi reabilitare interioarã şi/sau exterioarã a acestora; 

c)  organizarea prelucrãrii, neutralizãrii şi valorificãrii materiale şi energetice a 

deşeurilor; 

d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 

deşeurile similare; 

e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

f) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare. 

(2) Procedurile de delegare se vor pregăti, organiza şi desfăşura cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, ale Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii cu modificările şi completările ulterioare, ale Actului Constitutiv şi Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ. 

(3) Nici una din părţile prezentului Acord nu va realiza individual nici un fel de 

contract de delegare a gestiunii privind serviciile menţionate mai sus. 

  (4) 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; 

               - contractul de delegare privind operarea depozitului conform care se referă 
la activitatea componentă  a serviciului de salubrizare menţionată  la lit.f)  a  alin. (1); 

             -- contractul de delegare privind staţia de transfer Tîrgu Neamţ, care se 
referă la activitatea componentă a serviciului de salubrizare menţionată la lit. d) a 
alin. (1).  

(5) ADI, cu sprijinul UIP, va iniţia şi derula în numele şi pe seama Consiliilor 
Locale ale unităţilor administrativ teritoriale de pe raza teritorială a zonelor 1,2, şi 4 
ale Judeţului Neamţ (zonarea conform Anexei 1 la prezentul acord) câte o procedură 
de atribuire pentru delegarea activităţilor componente ale serviciului de salubrizare 
menţionate la lit. a), b), c), d) şi e) ale alin.(1); pentru localităţile din zona 3 delegarea 
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activităţilor componente ale serviciului de salubrizare se organizează şi se atribuie de 
către ADI ECO-ZONA 3-NEAMŢ. 

(6) Pentru fiecare licitaţie, Consiliul Judeţean, sau după caz, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară, în condiţiile alin. (4) şi (5), pe baza propunerilor 
autorităţilor locale implicate, va stabili componenţa Comisiei de Evaluare. 

(7) În situaţia în care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au în 
derulare, la data (estimată) de începere a contractului de delegare atribuit prin 
procedurile menţionate la alin.(5), un contract legal atribuit pentru una sau mai multe 
dintre activităţile componente ale serviciului de salubrizare menţionate la lit. a), b), c), 
d) şi e) ale alin. (1), procedura de delegare va include şi unităţile administrativ-
teritoriale respective, cu menţiunea că operatorul selectat va începe execuţia 
activităţilor prevăzute de contractul de delegare care face obiectul contractului în 
derulare numai la încetarea acestuia.  

(8) Unităţile administrativ-teritoriale, care au în derulare, la data (estimată) de 

începere a contractului de delegare atribuit prin procedurile menţionate la alin.(5), un 

contract legal atribuit pentru una sau mai multe dintre activităţile componente ale 

serviciului de salubrizare menţionate la lit. a), b), c), d) şi e)  ale alin. (1), se obligă să 

modifice acest contract astfel încât să poată fi integrate în SMID (se va prevedea: 

colectarea selectivă pe 4 fracţiuni, transportul deşeurilor reciclabile la staţia de 

sortare la care este arondată localitatea, transportul deşeurilor reziduale la staţia de 

transfer care deserveşte zona, extinderea ariei de acooperire/deservire a staţiilor de 

sortare la toate localităţile din sub-zona Roznov prin includerea tuturor localităţilor din 

sub-zonă în ADI ECO RPR, adaptarea tarifului la nivele impuse de fluxurile financiare 

ale SMID). 

(9) Staţiile de sortare realizate prin proiectele PHARE - CES rămân în 

funcţiune şi sunt operate în condiţiile stabilite prin aceste proiecte. La încetarea 

obligaţiilor asumate de autorităţile administraţiilor publice locale beneficiare ale 

proiectelor PHARE – CES faţă de finanţator, operarea instalaţiilor de sortare va fi 

efectuată de către titularul contractului de delegare selectat conform alin. (5). 

(10) 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 - 
revizia 1): 

 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:  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: 
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- 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). 

(11) Actul adiţional la contract, va prevedea monitorizarea de către ADI a 
contractului de operare a instalaţiilor, în numele şi pe seama membrilor săi.        

6. Art. 8 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:  
 

(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 municipale de la 

generatori la staţiile de sortare, transfer sau depozitul Girov, după caz, după cum 

urmează: 

I. pentru zona 1 – operator pentru colectarea şi transportul deşeurilor de la 

generatori – cu excepţia celor aparţinand de Municipiul Piatra Neamţ, la staţiile 

de sortare Piatra Neamţ sau Roznov şi la depozitul Girov şi pentru  operarea 

staţiei de sortare Roznov; 

II. pentru zona II – operator pentru colectarea şi transportul deşeurilor de la 

generatori la staţia de sortare Cordun şi la staţia de transfer Cordun, operarea 

staţiei de sortare Cordun, operarea staţiei de transfer Cordun, transportul 

deşeurilor la depozitul Girov, transportul deşeurilor la staţia de compostare 

Piatra Neamţ; 

III. pentru zona III – operator pentru colectarea şi transportul deşeurilor de la 

generatori la staţia de sortare Tîrgu Neamţ şi la staţia de transfer Tîrgu Neamţ, 

operarea staţiei de sortare Tîrgu Neamţ; 

IV. pentru zona III – operator pentru operarea staţiei de transfer Tîrgu Neamţ 

şi transportul deşeurilor la depozitul Girov; 

V. pentru zona IV – operator pentru colectarea şi transportul deşeurilor de la 

generatori la staţia de sortare Taşca şi staţia de transfer Taşca, operarea 

staţiei de sortare Taşca, operarea staţiei de transfer Taşca, transportul 

deşeurilor la depozitul Girov. 

Aceşti operatori vor fi denumiţi in continuare Operatori Zonali (OZ); 

- un operator pentru operarea depozitului conform de la Girov. Acest operator va fi 

denumit în continuare Operator Depozit (OD). 
 

7. Art. 9 alin. (1) literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

 

c) Consiliul Judeţean Neamţ împreunã cu Consiliul Local al comunei Girov – 

pentru contractul de operare a depozitului Girov; 

d) ADI Econeamţ, în baza unui mandat special dat de fiecare Consiliu Local 

implicat şi cu participarea nemijlocitã a unor reprezentanţi ai acestora împreunã cu 

Consiliul Judeţean Neamţ pentru: 
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I. Contractul de delegare a gestiunii activitãţilor de colectare şi transport al 

deşeurilor de la generatori la staţiile de sortare Piatra Neamţ sau Roznov şi la 

depozitul Girov, operarea staţiei sortare Roznov; 

II. Contractul de delegare a gestiunii activitãţilor de colectare şi transport al 

deşeurilor de la generatori la staţia de sortare Cordun şi la staţia de transfer Cordun, 

operarea staţiei de sortare  Cordun, operarea staţiei de transfer Cordun, transportul 

deşeurilor la depozitul Girov, transportul deşeurilor la staţia de compostare Piatra 

Neamţ; 

III. Contractul de delegare a gestiunii activitãţilor de colectare şi transport al 

deşeurilor de la generatori la staţia de sortare Taşca şi staţia de transfer Taşca, 

operarea staţiei de sortare Taşca, operarea staţiei de transfer Taşca, transportul 

deşeurilor la depozitul Girov. 
 

8. La art. 9, alin. (1) se completează cu litera e) şi f) după cum urmează: 

                                

e) Consiliul Judeţean Neamţ împreunã cu Consiliul Local al oraşului Tîrgu 

Neamţ – pentru Contractul de operare a staţiei de transfer Tîrgu Neamţ şi transportul 

deşeurilor la depozitul Girov; 

f) ADI ECO-ZONA 3-NEAMŢ pentru Contractul de delegare a gestiunii 

activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor de la generatori la staţia de sortare 

Tîrgu Neamţ şi la staţia de transfer Tîrgu Neamţ şi operarea staţiei de sortare Tîrgu 

Neamţ. 

9. Titlul capitolului VI se modifică şi se înlocuieşte cu: 

 

CAPITOLUL VI. Tarifele aferente serviciilor de salubrizare 

 

10. La art. 10, alin (1) şi alin. (2) sintagma "taxele şi tarifele" se înlocuieşte cu 

cuvântul "tarifele". 

 

11. La art. 10, alin. (3) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

(3) Finanţarea activitãţilor serviciului de salubrizare delegate prin contractele 

menţionate la art. 9 alin. (1) literele d) şi e) se face pe baza de tarif achitat de cãtre 

generatorii de deşeuri cãtre operatorii cãrora le-a fost delegatã activitatea. Tariful va 

include şi costurile aferente operãrii depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase 

Girov. 

 

12. La art. 10, alin. (4) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

(4) Finanţarea contractelor de delegare va fi efectuatã astfel (Anexa 3-revizia 

1  privind fluxurile financiare): 

a)  Pentru serviciile prestate de cãtre OZ, acesta va încasa direct de la 

generatorii de deşeuri contravaloarea serviciului calculatã sub forma unor tarife 

lunare per capita – în cazul deşeurilor menajere colectate de la populaţie şi a unor 

tarife unitare cantitative – în cazul deşeurilor menajere, a celor asimilate acestora şi a 

altor categorii de deşeuri municipale colectate de la persoane juridice (cu excepţia 

asociaţiilor de locatari/proprietari). 
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b)  Valoarea fiecãrui dintre aceste tarife va fi stabilitã în cursul procedurii de 

delegare şi va include pe lângã costurile legate de colectarea şi transportul 

deşeurilor, cota parte din costurile pentru operarea staţiilor de sortare şi transfer şi 

costurile cu depozitarea deşeurilor. OZ va achita contravaloarea depozitãrii 

deşeurilor generate de aceste localitãţi cãtre OD. 

c)  OZ va plãti Consiliului Judeţean Neamţ şi localitãţilor pe teritoriul cãrora se 

aflã amplasate instalaţiile pentru gestiunea deşeurilor partea cuvenitã (redevenţa). 
  

13. La art. 10, alin. (5) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

(5) În localitãţile în care se aplicã sistemul de tarifare, plata serviciilor se va 

face prin încheierea de contracte individuale între generatorii de deşeuri casnici şi 

non-casnici şi OZ al zonei respective. 
 

14.  Anexa 2  ( zonele arondate staţiilor de sortare, transfer şi a noului depozit 

zonal de la Girov) la Acordul de parteneriat se modifică  şi se înlocuieşte  cu Anexa 2 

–revizia 1 la prezentul Act Adiţional. 
 

15. Anexa 3 (Fluxul taxei/tarifului), la Acordul de parteneriat  se modifică şi se 

înlocuieşte cu Anexa 3 (privind fluxurile financiare) – revizia 1, la prezentul Act 

Adiţional. 
 

16. Orice dispoziţie contrară prevederilor cuprinse în prezentul Act Adiţional, 

se abrogă. 

 

 

PĂRŢILE ACORDULUI; 

 

1.Judeţul Neamţ 

Preşedinte                                                             ………………………………………. 
 

2. Municipiul……………..                             

……………………………                                        

………………………………………… 
 

3. Oraşul……………..                             

……………………………                                       

………………………………………… 
 

4. Comuna……………..                             

……………………………                                       

………………………………………… 

 

 


