
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 1 din 11.01.2022 

privind 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 – tarife și redevența 

 

Adunarea Generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 4, 
Având în vedere prevederile: art. 8, alin. (3) lit. d^2) și lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10, alin. 
(5) și (5^1) și ale art. 43, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 6 alin. (1) lit. l) și 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; 
- HCJ nr. 79/22.04.2021 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a  
deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov; 
- Solicitarea de modificare a tarifelor nr. 21-0748/26.05.2021 a S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L., 
respectiv Referatul nr. 393/14.06.2021 al A.D.I. „ECONEAMȚ”; 
- 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, precum și prevederile 
Contractului nr. 29/EDL17-64/30.01.2017; 
- Art. 16, alin. (3), lit. e) și f) și ale art. 17, alin. (2), lit. i) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 
- Art. 16 din Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din județul Neamț 
aprobat prin Hotărârea nr. 5 din 04.02.2020 a Adunării Generale a A.D.I. ECONEAMȚ; 
Ținând cont de: mandatele speciale acordate prin HCJ/HCL reprezentanților membrilor A.D.I. 
„ECONEAMȚ”: Județul Neamț nr. 161/2021; Bicaz nr. 140/2021; Bicaz-Chei nr. 32/2021; Borca 
nr. 58/2021; Ceahlău nr. 46/2021; Dămuc nr. 39/2021; Farcașa nr. 54/2021; Grințieș nr. 
53/2021; Tarcău nr. 94/2021; Tașca nr. 89/2021; 
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 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/EDL17-
64/30.01.2017 în conformitate cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art 2. Se aprobă modificarea cuantumului redevenței prevăzute la art. 14 din 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/EDL17-
64/30.01.2017 în conformitate cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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 nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art 4. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 5 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 nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 în 
conformitate cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art 5. Se acordă un mandat special președintelui Asociației, dl. Sorin Brașoveanu, să 
semneze, în numele și pe seama UAT-urilor membre ale Adunării generale a A.D.I. 
„ECONEAMȚ” – Zona 4, Actul adițional nr. 5 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 nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 în forma 
aprobată potrivit Anexei nr. 2  la prezenta hotărâre. 

Art 6. 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, 

Sorin BRAȘOVEANU 

 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian Mitrea 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Nr. 1 din  11.01.2022 

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) 

           2.952.903,77 369.112,97 92.278,24 

 

2. Tarifele aferente activităților prestate: 
a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural (inclusiv activitățile desfășurate în 

beneficiul întregii colectivități locale) 

Reciclabil:  1035,68 lei/tonă // 1,56 lei/persoană/lună  
Rezidual:  481,36 lei/tonă // 5,69 lei/persoană/lună  
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

7,25 lei/persoană/lună 

Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; 

b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban (inclusiv activitățile desfășurate în 

beneficiul întregii colectivități locale) 

Reciclabil:  1035,68 lei/tonă // 3,58 lei/persoană/lună  
Rezidual:  540,83 lei/tonă // 13,99 lei/persoană/lună  
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

17,58 lei/persoană/lună; 
Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; 

c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici  
Reciclabil:  1035,68 lei/tonă 
Rezidual:  611,20 lei/tonă. 

 

NOTĂ: tarifele includ contribuția pentru economia circulară în valoare de 80 lei/tonă, 
aplicabilă de la data de 01.01.2020 conform art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare. 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Nr. 1 din 11.01.2022 

                                                                        

A.D.I. „ECONEAMȚ”                                              S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. Iași  
Nr. ____/___________                    Nr. ____/___________ 

 
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 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 SORIN 
BRAȘOVEANU, 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 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 Transilvania S.A.,  reprezentată prin GÎRJAN VASILE, având funcţia de administrator, 
pe de altă parte, în calitate de delegat (denumită în cele ce urmează „Delegatul”), 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 
Potrivit art. 28 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. 1 din 11.01.2022; 
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 4, 
Județul Neamț, nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 se modifică după cum urmează: 
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„Art. 13. TARIFUL  
(1) Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice, aprobat de către Delegatar, este 
următorul:  
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 reziduale 
generate de utilizatori și operarea/administrarea stației de transfer Tașca,  
- 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:  1035,68 lei/tonă // 1,56 lei/persoană/lună  
Rezidual:  481,36 lei/tonă // 5,69 lei/persoană/lună  
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

7,25 lei/persoană/lună  
a).2. în mediul urban – Tc Urban (fără TVA):  
Reciclabil:  1035,68 lei/tonă // 3,58 lei/persoană/lună  
Rezidual:  540,83 lei/tonă // 13,99 lei/persoană/lună  
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

17,58 lei/persoană/lună; 

b) pentru activitățile desfășurate în beneficiul întregii colectivități locale în baza unor 
Programe/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:  1035,68 lei/tonă 
Rezidual:  481,36 lei/tonă (activități de la punctul a) în mediul rural); 

540,83 lei/tonă (activități de la punctul a) în mediul urban); 
611,20 lei/tonă (utilizatori non-casnici). 

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, cu excepția prevederilor referitoare la 
redevență care se aplică în cuantumul prevăzut în Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. 
„ECONEAMȚ” nr. 1 din 11.01.2022.  
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Prezentul Act adițional nr. 5 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 


