
 

        

 
 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 5 din 14.06.2017 
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1 din 30.01.2017 privind 

atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț 

 

 Adunarea generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 4 

Având în vedere: 

Hotărârea nr. 1 din 30.01.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea 

prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, 

din Zona 4, județul Neamț precum și prevederile Contractului nr. 29 din 30.01.2017; 

Prevederile art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 6 alin (3) și ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localităților republicată; 

Adresa S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. nr. EDL 17-169 /06.04.2017; 

Prevederile HCJ Neamț nr. 127/2017; HCL Bicaz nr. 62/2017; HCL Bicaz Chei nr. 

25/2017; HCL Bicazu Ardelean nr. 32/2017; HCL Borca nr. 62/2017; HCL Ceahlău nr. 25/2017; 

HCL Dămuc nr. 28/2017; HCL Farcașa nr. 34/2017; HCL Grințieș nr. 25/2017; HCL Hangu nr. 

41/2017; HCL Poiana Teiului nr. 57/2017; HCL Tarcău nr. 26/2017; HCL Tașca nr. 54/2017 și nr. 

64/2017; 

Prevederile art. 16, alin. (3), lit. d) și ale art. 17, alin. (2), lit. i) din Statutul A.D.I. 

ECONEAMȚ; 

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;  

În temeiul dispozițiilor art. 20, alin. (4) și (6) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ 

 
 

 



HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1  la Contractul Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art 2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 1 din 30.01.2017 privind atribuirea și 

încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre 

ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț, 

prin modificarea cuantumului redevenței și prin introducerea tarifelor majorate ca 

urmare a aplicării taxei de depozitare, stabilită prin O.U.G. 196/2005 privind Fondul de 

mediu în cuantum de 80 de lei / tonă fără TVA, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre și care înlocuiește Anexa nr. 2 a hotărârii modificate. 

Art 3. Se acordă un mandat special dlui. Eduard Corduneanu, Președintele Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, ca în numele și pe seama UAT-urilor 

membre ale Adunării generale a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 4 să semneze Actul 

adițional nr. 1  la Contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, 

județul Neamț în forma aprobată potrivit Anexei nr. 1 prezenta hotărâre. 

Art 4. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, prin intermediul 

aparatului tehnic al Asociației, va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, autorităților și 

persoanelor interesate. 

 
 
 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

 Eduard CORDUNEANU 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian Mitrea 

 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Nr. 5 din 14.06.2017 

 

A.D.I. „ECONEAMȚ”         S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.

                                                      ________________________                                          

nr. …… din .......06.2017        nr. …..…….. din …….………… 

 

 

Act adițional nr. 1 

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 4, 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 EDUARD CORDUNEANU, având funcția 

de președinte, în numele și pe seama următoarelor unități administrativ-teritoriale membre: 

județul Neamț și orașul Bicaz, comunele Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Ceahlău, Dămuc, 

Farcașa, Grințieș, Hangu, Poiana Teiului, Tarcău, Tașca, aceste unități administrativ-

teritoriale având împreună calitatea de delegatar (denumite în cele ce urmează „Delegatarul”), 

pe de o parte, 

și 

S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L., cu sediul principal în str. Bucium nr. 17, bl. B1, sc. A, et. 1, 

ap. 4, municipiul Iași, județul Iași, tel./fax 0332 803 320, e-mail office@edilindustry.ro,  

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr. J22/96/2005 

din 18.01.2005, CUI RO17125599, cont RO69TREZ4065069XXX017539 deschis la 

Trezoreria Municipiului Iași, RO88INGB0000999904191376 la ING BANK, 

RO62BTRLRONCRT0227329002 la Banca Transilvania S.A.,  reprezentată prin GÎRJAN 

VASILE, având funcția de administrator, pe de altă parte, în calitate de delegat (denumită în 

cele ce urmează „Delegatul”), 

mailto:econeamt@gmail.com
mailto:office@edilindustry.ro


CONVIN: 

În temeiul Hotărârii Adunării Generale a „ADI ECONEAMȚ” nr. 5 din .05.2017, pentru 

punerea în executare a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu cu referire la taxa de 

depozitare în cuantum de 80 de lei / tonă fără TVA,  

I. Modificarea și completarea art. 13, punctul (1), lit. a), subpunctul a.1 și a.2 și lit. b), punctul 

(2) respectiv punctul (7) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activi-

tăți componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale mem-

bre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, Județul 

Neamț, nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 după cum urmează: 

1. Art. 13 TARIFUL, punctul (1), lit. a), subpunctul a.1: 

a).1. În mediul rural, 190,83 lei/tonă, fără TVA, respectiv 2,56 lei lunar/persoană fără TVA, la 

care se adaugă taxa de mediu în cuantum de 0,7 lei/persoană/lună fără TVA; 

 

2. Art. 13 TARIFUL, punctul (1), lit. a), subpunctul a.2: 

a).2. În mediul urban, 207,91 lei/tonă  fără TVA, respectiv 6,11 lei lunar/persoană fără TVA, la 

care se adaugă taxa de mediu în cuantum de 1,4 lei/persoană/lună fără TVA; 

 

3. Art. 13 TARIFUL, punctul (1), lit. b): 

b) pentru activitățile desfășurate, pentru utilizatorii non-casnici, în baza unor Programe/campa-

nii 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 utiliza-

tori; 

- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase generate de utiliza-

tori, pe baza unui program trimestrial;  

tariful este de 344 lei/tonă fără TVA, la care se adaugă taxa de mediu în cuantum de 48 

lei/tonă fără TVA.  

 

4. Art. 13 TARIFUL, punctul (2): 

(2) La calculul tarifului activității de colectare și transport al deșeurilor municipale, se vor lua 

în considerare și costurile aferente activităților de transfer, de sortare, de organizare a prelucră-

rii, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor și de depozitare. Pentru can-

titățile de deșeuri biodegradabile predate la stația de compostare Piatra Neamț Delegatul achita 

operatorului acestei stații un tarif de 38,88 lei/t (fără TVA). Pentru cantitățile de deșeuri rezi-

duale predate la depozitul de deșeuri Girov, Delegatul achită operatorului acestuia un tarif de 

129,75 lei/t (fără TVA), în prețuri constante, acesta fiind supus reglementărilor privind  ajusta-

rea și modificarea tarifelor, stabilite prin ordinul ANRSC nr. 109/2007.  

 

5. Art. 13 TARIFUL, punctul (7): 

(7) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se facturează de către Delegat potrivit  

contractelor individuale de prestări servicii încheiate cu utilizatorii respectivi, facturile urmând 

a fi emise către fiecare dintre utilizatori în baza contractelor individuale de prestări servicii 



încheiate cu aceștia. Contractul individual de prestări servicii are un formular tip, avizat de 

autoritățile administrației publice locale din fiecare localitate, întocmit în conformitate cu pre-

vederile Ordinului ANRSC 112/2007. Taxele de mediu menționate la punctul (1) se evidenți-

ază separat în factură emisă de către Delegat fiecărui utilizator casnic respectiv non-casnic, 

în baza Contractului individual de prestări servicii încheiat cu titularul acestuia; aceste taxe 

se aplică în mod corespunzător și utilizatorilor fără contract, în condițiile art. 26 din Legea 

nr. 101/2006 (cărora li se aplică taxa specială de salubrizare stabilită de consiliul local). 

 

II. Modificarea tabelului de la art. 14, punctul (1), din Contractul de delegare prin concesiune 

a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților adminis-

trativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, 

din Zona 4, Județul Neamț, nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 după cum urmează: 

Redevenţa pe 8 ani (lei) Redevenţa anuală (lei) Redevenţa trimestrială 

(lei) 

2.535.118,84 316.889,85 79.222,46 

 

III. Celelalte prevederi ale articolelor 13 și 14 și ale Contractului rămân neschimbate. 

Prezentul Act Adițional nr. 1 este încheiat în limba română, în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare Parte. 

 

 

DELEGATAR          DELEGAT 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară    S.C. EDIL INDUSTRY 

S.R.L. 

„ECONEAMȚ” 

Președinte                  Administrator 

Eduard CORDUNEANU      Vasile GÎRJAN 

  



Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Nr. 5 din  14.06.2017 

 

REDEVENȚĂ ȘI TARIFE 

 

 

  Redevența și tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea prin 
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare 
a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț sunt: 

1. Redevența: 
 

Redevența pe 8 ani (lei) Redevența anuala (lei) Redevența trimestriala 
(lei) 

2.535.118,84 316.889,85 79.222,46 

 

2. Tarifele aferente activităților prestate: 
- Tariful Tc rural – 190,83 lei/tonă fără TVA (2,56 lei/persoană/lună fără 

TVA) la care se adaugă taxa de mediu în cuantum de 0,7 lei/per-
soană/lună fără TVA; 

- Tariful Tc urban – 207,91 lei/tonă fără TVA (6,11 lei/persoană/lună fără 
TVA) la care se adaugă taxa de mediu în cuantum de 1,4 lei/per-
soană/lună fără TVA; 

- Tariful Tc persoane juridice – 344,00 lei/tonă fără TVA la care se adaugă 
taxa de mediu în cuantum 48 lei/tonă fără TVA; 

- Taxele de mediu menționate la acest punct se încasează de către opera-
torul delegat, se evidențiază separat în factură emisă de operator fiecărui 
utilizator casnic respectiv non-casnic, în baza Contractului individual de 
prestări servicii încheiat cu titularul acestuia și se virează în contul admi-
nistratorului Depozitului de deșeuri nepericuloase Girov. Taxa de mediu 
astfel stabilită se aplică în mod corespunzător și utilizatorilor fără con-
tract în condițiile art. 26 din Legea nr. 101/2006 (cărora li se aplică taxa 
specială de salubrizare stabilită de consiliul local). 

 


