
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 11 din 27.07.2022 

privind încheierea unui act adițional 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 

 

Adunarea Generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” – Zona 4, 
Având în vedere prevederile: art. 8, alin. (3) lit. d^2), și ale art. 10, alin. (5) și (5^1) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- art. 6 alin. (1) lit. h) și alin (3), art. 9 alin. (1) lit. a) art. 13, alin. (1), lit. b) și ale art. 20 alin. (2), 
lit. b) 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, precum și prevederile 
Contractului nr. 29/EDL17-64/30.01.2017; 
- Art. 16, alin. (3), lit. f) și ale art. 17, alin. (2), lit. i) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ; 
Ținând cont de: solicitarea A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. 454/20.05.2022 și de mandatele speciale 
acordate prin HCJ/HCL reprezentanților membrilor A.D.I. „ECONEAMȚ”: Județul Neamț nr. 
159/2022; Hangu nr. 49/2022; Bicaz nr. 71/2022; prevederile art. 10 alin. și (5^1) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, privind delegarea tacită a atribuțiilor în situația în care autoritățile 
deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se pronunță asupra hotărârilor privind 
acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea 
solicitării, 
- corespondența purtată cu Județul Neamț – adresele nr. 19048/19295/ din 24.08.2021 și nr. 
7436 din 21.03.2022 

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;  
În temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (4) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ, 

HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 6 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 nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 în 
conformitate cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art 2. 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. 6 la Contractul de delegare prin concesiune 
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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. 1  la prezenta hotărâre. 

Art 3. 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 



 

3 
 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Nr. 11 din 27.07.2022 

                                                                        

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

 
Act adițional nr. 6 

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 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 șoseaua IAȘI-TOMEȘTI km. 1 cp. 700292, (con-

form Notificare nr. 253/03052019) 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) și art. 26 alin. (3) din Contract, „modificarea prezentului contract se 

face numai prin Act adițional încheiat în scris între Părțile contractante”; 

În temeiul Hotărârii Adunării Generale a „ADI ECONEAMȚ” nr. 11 / 27.07.2022; 

Prin semnarea prezentului Act adițional, părțile declară și convin următoarele: 

Articolul I. 

mailto:econeamt@gmail.com
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Prevederile art. 14.  REDEVENŢA alin. (3) 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: 

„Art. 14 REDEVENȚA 

(3) În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delegatarului în 

termenul prevăzut la alin. (2), Delegatul va plăti penalități de întârziere egale cu nivelul 

dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform 

reglementărilor legale în vigoare, din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.” 

 

Articolul II. 

Prevederile art. 36. MANUALE, PROGRAME, RAPOARTE, punctul C. Raportul anual al 

Serviciilor din Anexa nr. 2 – Caietul de Sarcini – 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, nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 se modifică după cum urmează: 

„ C. Raportul anual al Serviciilor  

Pe baza datelor existente în baza de date a operațiunilor, se va întocmi un raport anual, care 

va prezenta atât activitatea de colectare și transport deșeuri, în zona de deservire, cât și pe 

cea de operare a instalațiilor de transfer și sortare a deșeurilor. Raportul se întocmește pentru 

perioada unui an calendaristic (1 ianuarie – 31 decembrie) și se depune la Delegatar, în 

vederea aprobării de către acesta, până cel mai târziu data de 31 ianuarie a anului următor 

celui pentru care se întocmește raportul. 

➢ Informații despre vehicule (separat pentru fiecare vehicul): 

▪ Zile utilizare/ neutilizare; 

▪ Motivele neutilizării vehiculelor; 

▪ Încărcături nete medii; 

▪ Distanța parcursă; 

▪ Înlocuiri ale vehiculelor; 

▪ Înregistrarea problemelor, avariilor, defecțiunilor, etc; 

➢ Starea containerelor și platformelor de colectare pentru fiecare localitate: 

▪ Numărul și tipul containerelor plasate; 

▪ Numărul containerelor reparate; 

▪ Numărul containerelor înlocuite; 

▪ Numărul containerelor furate, distruse, avariate; 

▪ Numărul platformelor de colectare avariate și reparate; 

▪ Numărul platformelor de colectare care au trebuit mai întâi să fie curățate înainte ca 

vehiculul să ajungă la containere. 

➢ Personal 

▪ Numărul de membri ai personalului angajați pentru colectare și pentru alte activități; 

▪ Înlocuiri ale personalului cheie; 

➢ Reclamații și acțiuni întreprinse grupate pe categorii ; 

➢ Statistici referitoare la colectarea deșeurilor: 
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▪ Cantitățile de deșeuri reziduale colectate de pe platformele de colectare; 

▪ Cantitățile de deșeuri reziduale colectate de la case individuale; 

▪ Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate de pe platformele de colectare, pe tipuri de 

material; 

▪ Cantitățile de deșeuri reziduale colectate de la instituții și agenți economici; 

▪ Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate de la instituții și agenți economici, pe tipuri de 

deșeuri; 

▪ Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate; 

▪ Cantități ridicate din depozitele de deșeuri nepermise; 

▪ Cantitățile de deșeuri colectate pe traseu/ pe zi; 

▪ Cantitățile de deșeuri colectate pe lucrător; 

▪ Cantitățile de deșeuri colectate pe ora de funcționare / autogunoieră;  

➢ Informații legate de funcționarea instalațiilor de transfer și sortare a deșeurilor 

▪ Cantitatea deșeurilor recepționate în instalațiile de transfer și sortare deșeuri, pe tipuri de 

deșeuri  

▪ Cantitatea de deșeuri ieșită din instalațiile de transfer și sortare deșeuri, pe tipuri de deșeuri  

▪ Cantitatea de deșeuri tratate/valorificate pe tipuri de deșeuri 

▪ Controlul și monitorizarea instalațiilor, evaluarea stării tehnice a 

echipamentelor/utilajelor/ instalații; menționarea numărului de defecțiuni și a timpului în 

care instalația nu a fost operațională din cauza defectelor, sumele cheltuite pentru 

remedierea defecțiunilor. 

▪ Monitorizare în scop de reglementare 

➢ Diverse 

▪ Colectări neefectuate; 

▪ Informații despre incidente, siguranță și securitate; 

▪ Situații speciale; 

▪ Alte activități; 

▪ Dispute.” 

 

Articolul III. 

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 art. 14 REDEVENȚA, ale 

Anexei nr. 2 – Caietul de Sarcini – și ale Contractului rămân neschimbate.  

 

Prezentul Act Adițional nr. 6 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, 

 


