
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 6 din 04.02.2020 
pentru modificarea 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 prevederile: art. 43, alin. (5), ale art. 10, alin. (5) și ale art. 8, alin (3), lit. d^2) 
și k) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- art. 6 alin (3), art. 13, alin. (1), lit. b) și ale art. 20 alin. (2), lit. a) și d) din Legea nr. 101/2006 
a serviciului de salubrizare a localităților republicată; 
- Hotărârea nr. 1 din 30.01.2017 a Adunării Generale a A.D.I. ECONEAMȚ 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, astfel cum a fost 
modificată prin Hotărârea nr. 10 din data de 10.08.2018 precum și prevederile Contractului 
nr. 29 din 30.01.2017; 
- Art. 16, alin. (3), lit. d) și ale art. 17, alin. (2), lit. i) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 
- Art. 16 alin. (4) din Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din județul 
Neamț aprobat prin Hotărârea nr. 7 din 03.12.2019 a Adunării Generale a A.D.I. ECONEAMȚ; 
Ținând cont de: prevederile O.U.G. nr. 74/2018 și de mandatele speciale acordate prin 
HCJ/HCL reprezentanților membrilor A.D.I. „ECONEAMȚ”: CJ Neamț nr. ___/2020, orașului 
Bicaz nr. 14/2020, Bicaz Chei nr. 38/2019, Bicazu Ardelean nr. 89/2019, Borca nr. 62/2019, 
Ceahlău nr. 42/2019, Dămuc nr. 58/2019, Farcașa nr. 45/2019, Grințieș nr. 46/2019, Hangu nr. 
67/2019, Poiana Teiului nr. ____/2019, Tarcău nr. 63/2019, Tașca nr. 64/2019; 
Solicitarea S.C. Edil Industry S.R.L. nr. EDL2-530/09.12.2019 referitoare la creșterea, începând 
cu data de 01.01.2020, a contribuției pentru economia circulară de la 30 de lei la 80 de lei/tonă 
conform prevederilor O.U.G. 74/2018; 
Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;  
În temeiul dispozițiilor art. 20, alin. (4) și (6) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ și a Dispoziției nr. 
5 din 28.01.2020, 

HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se aprobă modificarea tarifelor aferente activităților prestate în cadrul 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 nr. 29 din 30.01.2017 în 
conformitate cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
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Art 2. Tarifele pentru gestionarea deșeurilor municipale destinate depozitării în depozitele 
de deșeuri se ajustează cu 50 lei/tonă, corespunzător cu contribuția pentru economia 
circulară prevăzută în Anexa 2 din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
aplicabilă începând cu data de 01.01.2020. 

Art 3. Se înlocuiește Anexa nr. 2 la 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, cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art 4. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 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. 2 care face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art 5. Se acordă un mandat special dlui. Adrian Diaconu ca în numele și pe seama UAT-urilor 
membre ale Adunării generale a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 4 să semneze Actul 
adițional nr. 3 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. 2  la prezenta Hotărâre. 

Art 6. Se mandatează directorul executiv al aparatului tehnic al A.D.I. „ECONEAMȚ” ca, în 
termen de 6 luni de la adoptarea prezentei hotărâri, să prezinte spre dezbatere și 
aprobare în Adunarea Generală a unei proceduri ce va conține instrucțiuni cu privire la 
modul de constatare a cazurilor de colectare separată neconformă și de aplicare a 
tarifelor penalizatoare de către operatorul de salubrizare, cu respectarea prevederilor 
art. 14 alin. (5) din Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din 
județul Neamț - 2019.   

Art 7. 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. 

 

 

pentru Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

Ghiorghe ONIGA 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Nr. 6 din  04.02.2020 

 

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: 

a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural  

Reciclabil:  1003,50 lei/tonă // 1,53 lei/persoană/lună  

Rezidual:  378,35 lei/tonă // 4,47 lei/persoană/lună  

ajustat la 431,10 lei/tonă // 5,10 lei/persoană/lună începând cu data de  

Tarif total Reciclabil + Rezidual ajustat (lei/persoană/lună): 

6,63 lei/persoană/lună  

Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; 

 

b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban 

Reciclabil:  1003,50 lei/tonă // 3,46 lei/persoană/lună  

Rezidual:  414,92 lei/tonă // 10,74 lei/persoană/lună  

ajustat la 467,67 lei/tonă // 12,10 lei/persoană/lună începând cu data 

de 01.01.2020  

Tarif total Reciclabil + Rezidual ajustat (lei/persoană/lună): 

15,56 lei/persoană/lună  

Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; 

 

c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici 

Reciclabil:  1003,50 lei/tonă  

Rezidual:  489,17 lei/tonă, ajustat la 541,92 lei/tonă  
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Nr. 6 din 04.02.2020 

 
                                                                        

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

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 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 ADRIAN 
DIACONU, având funcția de președinte, în numele și pe seama următoarelor unități 
administrativ-teritoriale membre: județul Neamț și oraşul Bicaz, comunele Bicaz Chei, Bicazu 
Ardelean, Borca, Ceahlău, Dămuc, Farcaşa, Grinţieş, Hangu, Poiana Teiului, Tarcău, Taşca, 
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 Iaşi, judeţul Iaşi, tel./fax 0332 803 320, e-mail office@edilindustry.ro,  înmatriculată 

la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi cu nr. J22/96/2005 din 18.01.2005, 

CUI RO17125599, cont RO69TREZ4065069XXX017539 deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi, 

RO88INGB0000999904191376 la ING BANK, RO62BTRLRONCRT0227329002 la Banca Transil-

vania S.A.,  reprezentată prin GÎRJAN VASILE, având funcţia de administrator, pe de altă parte, 

în calitate de delegat (denumită în cele ce urmează „Delegatul”), 

 

mailto:econeamt@gmail.com
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CONVIN: 

În temeiul Hotărârii Adunării Generale a „ADI ECONEAMȚ” nr. 6 din 04.02.2020, 

I.  Modificarea art. 13. TARIFUL, alin. (1), lit. a),  din Contractul de delegare prin concesiune 

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

tiv-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 

4, Județul Neamț, nr. 29/30.01.2017 după cum urmează: 

„Art. 13. TARIFUL  
(1) Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice, aprobat de către Delegatar, este următo-
rul:  
 
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 Tașca, 
- colectarea, transportul, transferul  și valorificarea/eliminarea deșeurilor menajere rezi-
duale generate de utilizatori și operarea/administrarea stației de transfer Tașca,  
- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase, a deșeurilor pro-
venite din activități de amenajare interioară și exterioară a locuințelor generate de utili-
zatori, pe baza unui program trimestrial, 
- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase din deșeurile me-
najere generate de utilizatori, pe baza unui program anual, 
- colectarea, transportul deșeurilor și predarea la Stația de compostare a deșeurilor bio-
degradabile colectate separat de la utilizatori, 

tariful  este de:  
a).1. în mediul rural – Tc Rural:  
Reciclabil:  1003,50 lei/tonă // 1,53 lei/persoană/lună  

Rezidual:  431,10 lei/tonă // 5,10 lei/persoană/lună  

Tarif total Reciclabil + Rezidual ajustat (lei/persoană/lună): 

6,63 lei/persoană/lună  

Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; 

a).2. în mediul urban – Tc Urban:  

Reciclabil:  1003,50 lei/tonă // 3,46 lei/persoană/lună  

Rezidual:  467,67 lei/tonă // 12,10 lei/persoană/lună  

Tarif total Reciclabil + Rezidual ajustat (lei/persoană/lună): 

15,56 lei/persoană/lună  

Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; 

 

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 gene-

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

lizatori; 

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

utilizatori, pe baza unui program trimestrial;  
tariful este de: 

Reciclabil:  1003,50 lei/tonă  

Rezidual:  541,92 lei/tonă. 

 

c) tariful total reciclabil + rezidual (TC Urban/TC Rural lei/persoană/lună), aprobat de către 
Delegatar/ADI și aplicat de către Delegat Utilizatorilor casnici pentru activitățile desfășurare 
conform punctului a) de mai sus, va fi inclus în contractele de prestări servicii încheiate cu 
Utilizatorii persoane fizice și se facturează potrivit contractelor individuale de prestări servicii 
încheiate cu utilizatorii respectivi conform alin. (7) de mai jos. Tariful pentru deșeurile recicla-
bile (lei/persoană/lună) va fi redus corespunzător cu veniturile generate din valorificarea de-
șeurilor reciclabile și din bonificațiile achitate de organizațiile care implementează obligațiile 
privind răspunderea extinsă a producătorului  (OIREP) și cu care A.D.I. „ECONEAMȚ” va încheia 
contracte de parteneriat. 
 
d) în vederea îndeplinirii indicatorilor minimi de performanță ai serviciului și sub sancțiunea 
returnării către utilizatorii casnici a sumelor încasate cu titlul de tarif pentru gestionarea de-
șeurilor reciclabile (TC Rural reciclabil/TC Urban reciclabil), pentru cantitățile de deșeuri reci-
clabile, provenind din fluxul de deșeuri municipale, colectate separat (hârtia și cartonul, sticla, 
metalele, materialele plastice, deșeuri de ambalaj etc.) Delegatul este obligat să asigure sor-
tarea corespunzătoare a acestora pe tipuri de material, conform caietului de sarcini, și să asi-
gure valorificarea acestora cu întocmirea corespunzătoare și transmiterea către A.D.I. „ECO-
NEAMȚ” a documentației asupra trasabilității acestor cantități de deșeuri. 
 
e)  tarifele (Rezidual/Reciclabil lei/tonă) aprobate de către Delegatar/ADI și aplicat de către 
Delegat pentru activitățile desfășurate în beneficiul întregii colectivități locale și pentru utili-
zatorii noncasnici conform punctului b) de mai sus, vor fi incluse în contractele de prestări 
servicii încheiate cu aceștia și vor fi facturate după cum urmează:  

e.1.) tariful lei/tonă pentru deșeurile reziduale, provenind din fluxul de deșeuri muni-
cipale și/sau municipale similare, se facturează la data convenită în contractele de prestări 
servicii încheiate cu UAT-ul/utilizatorii non-casnici corespunzător cantităților de deșeuri re-
cepționate la Stația de transfer Tașca; 

e.2.) tariful lei/tonă pentru deșeurile reciclabile, provenind din fluxul de deșeuri muni-
cipale și/sau municipale similare, se facturează ulterior întocmirii corespunzătoare și transmi-
terii către A.D.I. „ECONEAMȚ” a documentației asupra trasabilității acestor cantități de deșe-
uri; facturile vor conține distinct reducerea aplicată costurilor serviciului de salubrizare echi-
valentă cu sumele achitate de OIREP/reciclatori pentru cantitățile de deșeuri reciclabile valo-
rificate de pe raza fiecărei UAT/utilizator non-casnic, cu respectarea prevederilor art. 68 alin.  
(3) din Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din județul Neamț – 2019.  
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e) modul de constatare a cazurilor de colectare separată neconformă și de aplicare a tarifelor 
penalizatoare de către Delegatar se va face în baza unei proceduri specifice aprobată de De-
legatar, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (5) din Regulamentul serviciului public de sa-
lubrizare a localităților din județul Neamț – 2019. 
 

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

de către Delegatar; celelalte prevederi ale articolului 13 și ale Contractului rămân neschim-

bate. 

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. EDIL INDUSTRY S.R.L. 
                         „ECONEAMȚ” 

                     Președinte                        Reprezentant 

 

             

 


