
Anexă la H.C.L. nr. 96 din 26.05.2020 

 

A.D.I. „ECONEAMȚ”                                        S.C. ROSSAL S.R.L. Roman  

nr. …. din …………..…                     nr. …….. din …….………… 

 

Act adițional nr. 3 

la 

Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-
teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ (denumită în continuare 
„ADI ECONEAMȚ” sau „Asociația”), cu sediul în str. Alexandru cel Bun, nr. 27, etaj 4, 
camera 407, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, tel. 0374 937 090, fax 0374 091 210, e-
mail econeamt@gmail.com, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă 
judecătoria Piatra Neamț cu nr. 5685/279/2008, CIF 24822890, cont 
RO58BREL0002000872190100 deschis la Libra Internet Bank, reprezentată prin ADRIAN 

DIACONU, având funcția de președinte, în numele și pe seama următoarelor unități 
administrativ-teritoriale membre: Județul Neamț și Municipiul Roman, comunele Bahna, Bîra, 
Boghicea, Botești, Bozieni, Cordun, Doljești, Dulcești, Gherăești, Gâdinți, Horia, Icușești, 
Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Pâncești, Poienari, Sagna, Săbăoani, Secuieni, Stănița, 
Tămășeni, Trifești, Valea Ursului, Văleni, aceste unități administrativ-teritoriale având 
împreună calitatea de delegatar (denumite în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o parte, 

și 

S.C. ROSSAL S.R.L. Roman cu sediul în municipiul Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 
119, județul Neamț, tel: 0233 740 487, fax: 0233 740 487, e-mail: rossal.roman@yahoo.com, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț cu nr. 
J27/328/10.03.2003 din 10.03.2003, CUI 15276951, cont RO59BRDE280SV05128392800, 
deschis laBRD-GSG Sucursala Roman, cont RO64TREZ4915069XXX008091, deschis la 
Trezoreria Piatra Neamț - reprezentatăprin IONEL CIOCAN, având funcția de Director, pe de 
altăparte, în calitate de delegat (denumită în cele ce urmează „Delegatul”), 

În temeiul Hotărârii Adunării Generale a „ADI ECONEAMȚ”  nr. …....... din ….......…., 

CONVIN: 

În temeiul art. 28 alin. (1) și art. 26 alin. (3) din Contract, cu respectarea prevederilor 
art. 13 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea Stării de urgență pe 
teritoriul României și art. 19 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea 
stării de urgență pe teritoriul României, în conformitate cu care se vor dispune măsuri pentru 



asigurarea ... continuității funcționării ... tuturor serviciilor de utilitate publică, Părțile 
convin următoarele: 

I. Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) și (2), în anul 2020, termenul de plată 
a redevenței pentru trimestrele I, II și III este 31 decembrie 2020. 

II. În cazul în care obligația de plată prevăzută la art. I. nu este efectuată până la data de 
31 decembrie 2020, Delegatarul va fi îndreptățit să aplice penalitățile calculate 
potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) și (4) din Contract de la momentul în care 
obligația de plată ar fi devenit exigibilă, dacă nu ar fi intervenit derogarea prevăzută 
la art. I, și până la data efectuării plății iar Delegatul se obligă să plătească 
penalitățile astfel calculate de Delegatar. 

Prezentul Act Adițional nr. 3 este încheiat în limba română, în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare Parte. 

 

                      DELEGATAR                         DELEGAT 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară                   S.C. Rossal S.R.L. Roman 

                       „ECONEAMȚ” 

               Președinte,                               Reprezentant, 


