
  

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 146 din 30.06.2021 
 

MUNICIPIUL ROMAN                                   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN                   

 

 

 

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

 

Act adițional nr. 5 

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 
________________________, 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 la BRD-GSG Sucursala Roman, cont RO64TREZ4915069XXX008091, deschis la 
Trezoreria Piatra Neamț - reprezentată prin IONEL CIOCAN, având funcția de Director, pe 
de altă parte, în calitate de delegat (denumită în cele ce urmează „Delegatul”), 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

Potrivit art. 29 alin. (1) din Contract, "Modificarea prezentului Contract se face numai 
prin Act adițional încheiat în scris între Părțile contractante"; 
În temeiul Hotărârii Adunării Generale a A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. …. din …….; 
Prin semnarea prezentului Act adițional, părțile declară și convin următoarele: 

Articolul I. 
Prevederile art. 13. TARIFUL, alin. (1), lit. a) și b) din 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, nr. 159/04.04.2018 se modifică după cum urmează: 
 

„Art. 13. TARIFUL  
(1) Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice, aprobat de către Delegatar, este 

următorul:  
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a) pentru activitățile desfășurate, pentru utilizatorii casnici, în baza unor 
Programe/ campanii regulate precum: 

- colectarea, transportul și predarea la stația de sortare a deșeurilor menajere 
reciclabile generate de utilizatori și operarea/administrarea stației de sortare Cordun, 

- colectarea, transportul, transferul  și valorificarea/eliminarea deșeurilor menajere 
reziduale generate de utilizatori și operarea/administrarea stației de transfer Cordun,  

- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase, a deșeurilor 
provenite din activități de amenajare interioară și exterioară a locuințelor generate de 
utilizatori, pe baza unui program trimestrial, 

- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase din deșeurile 
menajere generate de utilizatori, pe baza unui program anual, 

- colectarea, transportul deșeurilor și predarea la Stația de compostare a deșeurilor 
biodegradabile colectate separat de la utilizatori, 

tariful  este de (fără TVA):  
a).1. în mediul rural – Tc Rural (fără TVA):  
Reciclabil:  703,91 lei/tonă // 2,23 lei/persoană/lună (colectare la platformă) 
  975,80 lei/tonă // 3,10 lei/persoană/lună (colectare la poartă) 
Rezidual:  445,47 lei/tonă // 8,01 lei/persoană/lună (colectare la platformă) 
  545,28 lei/tonă // 9,80 lei/persoană/lună (colectare la poartă) 
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

10,24 lei/persoană/lună (colectare la platformă) 
12,90 lei/persoană/lună (colectare la poartă); 

a).2. în mediul urban – Tc Urban (fără TVA):  
Reciclabil:  703,91 lei/tonă // 2,46 lei/persoană/lună (colectare la platformă/ poartă) 
Rezidual:  445,47 lei/tonă // 8,83 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă) 
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

11,29 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă); 
 

b) pentru activitățile desfășurate în beneficiul întregii colectivități locale în baza 
unor Pro-grame/campanii regulate prevăzute la punctul a) și pentru utilizatorii non-casnici, 
în baza unor Programe/campanii regulate precum: 

- colectarea, transportul și predarea la stația de sortare a deșeurilor reciclabile 
generate de utilizatori; 

- colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor similare generate de 
utilizatori; 

- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase generate de 
utilizatori, pe baza unui program trimestrial;  
tariful este de (fără TVA): 

Reciclabil:  703,91 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural) 
  975,80 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural) 
Rezidual:  445,47 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural) 

545,28 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural). 
 

Articolul II.          
Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare pe data aprobării în Adunarea 

Generală de către Delegatar și a semnării de către părți; celelalte prevederi ale articolului 13 
alin. (1) lit. c)-f), și ale Contractului rămân neschimbate.  

Prezentul Act adițional nr. 5 este încheiat în limba română, în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

        DELEGATAR                                 DELEGAT 
 

   A.D.I. „ECONEAMȚ”                   S.C. Rossal S.R.L. Roman 
          Președinte,                  Reprezentant, 


