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PROIECTE DE HOTĂRÂRE NR.2
privind asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu unităţile administrativ
teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”, în vederea

participării la patrimoniul Asociaţiei, în calitate de membru asociat cu drepturi depline

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere: Ă
- Referatul de aprobare nr. 250 (al-F 0;4,2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean

Ialomiţa,
Examinând: o
- Raportul de specialitate nr. /45Pojdoul-N 3021 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi al

Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate;

 

- Avizul nr._ 2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;

- Avizul nr. _ din 2021 al Comisiei de urbanism, amenajareateritoriului, dezvoltare

regională, protecţia mediului şi turism,
- Avizulnr. .2021 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Țăndărei nr, 4 / 09-04 Ad/ privind asocierea
UAT Orașul Țăndărei cu Judeţul Ialomiţa în vederea acceptării acestuia în calitate de membru cu drepturi
„depline în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ograda nr. 45/ o$/4 dh)/ privind asocierea UAT

Comuna Ograda cu Judeţul Ialomiţa în vederea acceptării acestuia în calitate de membru cu drepturi
deplineîn cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Platoneşti nr. IL / 40.05Ad privind asocierea
UAT Comuna Platoneşti cu Judeţul Ialomiţa în vederea acceptării acestuia în calitate de membru cu
drepturi depline în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009”,

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săveni nr. 20| 34 03. 20244 privind asocierea UAT

Comuna Săveni cu Judeţul Ialomiţa în vederea acceptării acestuia în calitate de membru cu drepturi
depline în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sudiţi nr. Ade Gh, privind asocierea UAT

Comuna Sudiţi cu Judeţul Ialomiţa în vederea acceptării acestuia în calitate de membru cu drepturi
depline în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Giurgeni nr. 03. privind asocierea

UAT Comuna Giurgeni cu Judeţul Ialomița în vederea acceptării acestuia în calitate de membru cu
drepturi depline în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu. nr. 39| 05 05.dbd// privind
asocierea UAT Comuna Mihail Kogălniceanu cu Judeţul Ialomiţa în vederea acceptării acestuia în calitate
de membrucu drepturi depline în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare ntercomunitară "ECOO 2009”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Movila nr. 058. 40:04, edad// privind asocierea UAT
Comuna Movila cu Judeţul Ialomiţa în vederea acceptării acestuia în calitate de membru cu drepturi

depline în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mărculești nr. 44 / 34.03 103/ privind asocierea

UAT Comuna Mărculești cu Judeţul Ialomiţa în vederea acceptării acestuia în calitate de membru cu
drepturi depline în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”;

- contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare deșeuri nepericuloase nr.
505/553/29.08.2011 încheiat în condiţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități
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publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare între Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară "ECOO 2009” și Societatea Comercială ADI ECOO 2009 SRL,
În conformitate cu :
- prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit.c), art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. m), art. 173

alin.(1) lit.e) și alin.(7) lit.a), art. 175 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru și a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile deutilități
publice;

- prevederile Legii nr, 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; ,

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. () lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.] Se aprobă asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu Unităţile
Administrativ Teritoriale Oraşul Țăndărei, Comuna Ograda, Comuna Platoneşti, Comuna Săveni,

Comuna Sudiţi, Comuna Giurgeni, Comuna Mihail Kogălniceanu, Comuna Movila şi Comuna Mărculești
în vederea participării la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”, în calitate
de membru asociat cu drepturi deplineîn cadrul Asociaţiei.

Art.2 Se aprobă Statutul, actualizat, al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”,

în forma prevăzută în anexa nr, 1.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3(1) Se aprobă participarea Judeţului Ialomiţa la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară "”ECOO 2009” cu suma de 1.000 lei.

(2) Se aprobă plata sumei de 50.000 lei reprezentând cuantumul cotizației de membru asociat al
Judeţului Ialomiţa în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară *"ECOO 2009”, pe anul 2021.

(3) Sumele menţionate la alineatele (1) şi (2) vor fi asigurate din bugetul judeţului Ialomiţa pe
anul 2021,

Art.4 Se desemnează domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului JudeţeanIalomiţa, cetățean
român, născut la data de „ în localitatea „ domiciliat în

„ posesor al CL. seria „nr, „ eliberată de

„ la data de în calitate de reprezentant de drept al
Judeţului Ialomiţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei şi a Consiliului director din cadrul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară *ECOO 2009”.

Art.5 Se împuterniceşte domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița
Ialomiţa să semneze toate documentele necesare participării Judeţului Ialomiţa la patrimoniul Asociaţiei

de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009”și înregistrării în Registrul asociaţiilor și fundațiilor aflat la
Judecătoria Feteşti.
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Art.6(1) Se ia act de delegarea gestiunii serviciului public de colectare deșeuri nepericuloase al

Oraşului Țăndărei și Comunelor Ograda, Platoneşti, Săveni, Sudiţi, Giurgeni, Mihail Kogălniceanu şi
Movila către operatorul S.C. ADI ECOO 2009 SRL, prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară *"ECOO 2009”.
(2) Se aprobă, în condiţiile alineatului (1), contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de

colectare deşeuri nepericuloase nr. 505/553/29.08.2011 încheiat în condiţiile Legii nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare între
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "”ECOO 2009” şi Societatea Comercială ADI ECOO 2009 SRL,

prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară * ECOO 2009” să încheie și să

semneze, în numele Judeţului Ialomiţa, actul adițional la contractul de delegare a gestiunii

nr. 505/553/29.08.2011.

Art.7 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se comunică, spre

ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa și, spre ştiinţă, Adunării Generale a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”, unităţilor administrativ teritoriale componente
ale Asociaţiei, menţionate la art.1), Direcţiei Buget Finanţe, Direcţiei Coordonare Organizare, Direcţiei
lnvestiţii şi Servicii Publice, Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Publice

Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și Instituţiei Prefectului — Judeţul lalomiţa, urmând
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa — Secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului”,

PREŞEDINTE AVIZAT,
Secretarul general județului Ialomiţa

MARIAN PAVEL Adrian Robert IONESCU
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Anexa nr,
la Hotărârea CJ Ialomiţanr. din 2021

STATUTUL - ACTUALIZAT

alAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare

”ECOO 2009”

IL. Asociaţii:

1. Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul social în Slobozia, Piaţa

Revoluţiei nr.1, Cod de identificare fiscală 4231776, reprezentat de domnul Marian Pavel, în calitate de

Judeţean Ialomiţa nr. ;

2. Orasul Tandarei, prin Consiliul Localal orasului Tandarei, cu sediulin Orasul Tandarei, strada

Bucuresti, nr. 190, judetul lalomita, Cod de identificare fiscală , reprezentat de Roman George

Cristian, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin hotararea Consiliului Local Tandarei

n 

3. Comuna Ograda, prin Consiliul Local al Comunei Ograda cu sediul in comuna Ograda, jud

lalomita, Cod de identificare fiscală „ reprezentat de Badea Lilian, in calitatea de Primar, legal!

imputernicit in acest scop prin hotararea Consiliului Local Ogradanr. ;

4. Comuna Platonesti, prin Consiliul Local al Comunei Platonesti cu sediu in Comuna Platonesti

jud Ialomita, Cod de identificare fiscală „ reperezentat de Negraru Florinel, in calitate de primar, legal

imputertnicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Platonestinr. ;

5. Comuna Saveni, prin consiliul Local al Comunei Saveni cu sediul in comuna Saveni, jud.

Ialomita, Cod de identificare fiscală „ reprezentat de Drăgoi Daniela Mariana, in calitate de primar,

legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Saveni nr. ;

6. Comuna Suditi, prin Consiliul Local al Comunei Suditi cu sediul in Comuna Suditi, jud.

Ialomita, Cod de identificare fiscală „reprezentat de Șincan Vasile, in calitate de primar, legal

imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Suditi nr. ;

7. Comuna Giurgeni, prin Consiliul Local al Comunei Giurgeni cu sediul in comuna Giurgeni

jud lalomita, Cod de identificare fiscală „ reperezentat de Dinu Valere, in calitate de primar, legal

imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Giurgeninr. ;

8. Comuna Mihail Kogalniceanu, prin Consiliul Localal comunei Mihail Kogalniceanucu sediul

in comuna Mihai Kogalniceanu jud. lalomita, Cod de identificare fiscală __, reprezentat de Barbu

Mihăiţă, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Mihail

Kogalniceanunr. ___;

9. Comuna Movila, prin Consiliul Local al comunei Movila cu sediul in comuna Movila, jud.

Ialomita, Cod de identificare fiscală , reprezentat de Mihai Valeriu, in calitate de primar legal

imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Movila nr.___;

10. Comuna Mărculești, prin Consiliul Local al comunei Mărculești cu sediul in comuna

Mărculești, jud. lalomita, Codde identificare fiscală „reprezentat de Ciriblan Sorin Romeo,in calitate

de primar legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Mărculeşti nr.__,

  



Denumiti colectiv ”asociatii”si individual ”asociatul” , ne exprimam vointa de a coopera si de a

ne asocia in conformitate cu prevederile Codului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificariile si completarile ulterioare,

ale Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare localitatilor, precum si ale Ordonantei Guvernuluinr.

26/2006 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificariile si completarile ulterioare, in cadrul Asociatiei

de Dezvoltare Intercomunitara deutilitati publice pentru serviciul de salubrizare (denumitain continuare

Asociatia) persoana , juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica, in scopurile prevazute la

articolul 4 din prezentul statut.

CAP.I - Denumirea, sediul si durata Asociatiei

Art.1.- Denumirea Asociatiei este „Asociatia de dezvoltare intercomunitara ECOO 2009”, conform

dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.2334/17 aprilie 2009, eliberata de Ministerul Justitiei.

Asociatia va avea ştampila si insemne proprii.

Art.2 (1) Sediul Asociatieieste in Romania, Orasul Tandarei, strada Bucuresti, nr.190, judetulIalomita,

cod postal 925200.

Art.3 — Asociatia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inscrierii sale in Registrul

asociatiilor si fundatiilor al Judecătoriei Feteşti.

CAP.II - Scopul si obiectivele Asociatiei

Art.4 — (1) Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii,

monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de salubrizare ( denumit in continuare Serviciul) pe

raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor

proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizariisi/sau

dezvoltarii, dupacaz,a sistemelor deutilitati publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare

a Serviciului ( denumitain continuare strategia de dezvoltare).

(2) Formade gestiunea Serviciului vafi gestiunea delegatia, care se va realiza in baza unui contract

de delegarea gestiunii denumitin continuare contract de delegare atribuit operatorilor în condițiilor legilor

speciale aplicabile.

(3) Asociatii declarăcăinteresul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este interesul general

al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calitatii

Serviciului, in conditiile unortarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatieisi

principiul „poluatorul plateste”, atingereasi respectarea standardelor europeneprivind protectia mediului,

precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in

infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.

Art. 5 - (1) Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele:

a) Sa elaborezesi sa aprobestrategia de dezvoltare a Serviciului;

b) Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edlitara aferenta

Serviciului;

c) Sa costituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei

publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de

a coordona politicile si actiunile de interes general;

d) Sa elaborezesi sa aprobe caietul/caietele de sarcini si regulamentul/regulamentele Serviciului;
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e) sa elaboreze si sa aprobe documentatiile de atribuire a contractului de delegaresi sa stabileasca

conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe

conform prevederilor din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) sa incheie contractul de delegare cu operatorul/operatorii, in numele si pe seama unitatilor

administrativ-teritoriale membre implicate , care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum

este prevazut de Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

9) sa monitorizeze executarea contractului de delegaresi sa informeze regulat membrii sai despre

aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste

realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea

Serviciului furnizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile

contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;

h) sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor

de investitii în infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului,

i) sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructuratehnico-edilitara aferenta Serviciului.

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentulstatut asociatii mandateaza Asociatia sa

exercite in numelesi pe seama lor urmatoarele atributii legate de Serviciul de salubrizare:

1. elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de

reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a

programelor deinfiintare a unornoi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

2. coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o

conceptie unitarasi corelata cu programele de dezvoltare  economica-sociala a

localitatilor, de amenajarea teritoriului, urbanism si mediu;

3. elaborareasi aprobarea regulamentelor serviciuluia caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare

prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile deutilitati publice, pe

baza regulamentelor cadrua caietelor de sarcini cadru si a contractelor cadru de furnizare prestare;

4. stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale cu respectarea

normelor metodologice elaborate si aprobatede autoritatile de reglementare competente ;

5. aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilorsi tarifelor pentru serviciile deutilitati publice,

dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis deautoritatile de reglementare competente;

6. restrangereaariilor in care se manifesta conditiile de monopol ;

7. protectia si conservarea mediului naturalsi construit;

8. sa asigure gestionarea si administrareaserviciilor deutilitati publice pecriterii de competivitate si

eficienta economica si manageriale, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de

performantaa serviciului, stabiliiti prin contractul de delegare „respectiv prin hoitararea de dare in

administrare,in cazul gestiunii directe;

9. sa elaborezesi sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de utilitati

utilizand principiul planificarii strategice multianuale;



10. sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serctorului

11.

12.

13.

14.

serviciilor de utilitati publice si programe“ de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile

poluante;

sa consulte asociatiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a

modalitatilor de organizare si functionarea serviciilor;

sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitati publicesi asupra politicilor de

dezvoltare a acestora;

sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre utilizatori si operatori, la cererea uneia dintre parti;

sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de

operatori prin contractele de delegare a gestiunii cuprivire la: respectarea indicatorilor de performanta

si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodicaa tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la

incheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurentei nr. 21/1996,

republicata, exploatareaeficientasi in conditii de siguranta a sistemelordeutilitati publice sau a altor

bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, afectate

serviciilor, asigurarea protectiei mediului si a domeniului public, asigurarea protectieiutilizatorilor

15. sa stabileasca, cerintelesi criteriile selectie a operatorilor la procedurile publice atribuirea contractelor

de delegare a gestiunii;

16. sa solicite informatii cuprivire la nivelulsi calitatea serviciului furnizat/prestat si cuprivire la modul

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23

de intretinere, exploataresi administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privataa unitatilor

- administrativ-teritoriale, incredintate pentrurealizarea serviciului;

sa invite operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii

serviciilor;

sa aprobe stabilirea, ajustarea sau, dupa caz, modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati

publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate deautoritatile de reglernentare potrivit

competentelor acestoraprin legea specia J.a;

sa monitorizezesi sa exercite controlul cuprivire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati

publice si sa la masurile necesare in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si

continuitateaserviciilor pentru care s-a obligat;

sa. sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu opereaza la nivelulindicatorilor de performanta

si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor;

sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor

propuse de operator, iar pentru serviciile care functioneazain conditii de monopol, sa solicite avizul

autoritatilor de reglementare competente;

sa asigure un tratament egal pentru toti operatorii, indiferent de forrna de proprietate, de tara de

origine, de organizareaacestora si modul de gestiune adoptat;

. sa asigure un mediu de afaceri concurential, transparent si loial;



24. sa respecte angajamentele asumatefata de operator prin hotararea de darein administrarea serviciului,

respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

25. sa asigure resursele necesare finantarii infrastructurii  tehnico-edilitare aferente serviciilor,

corespunzator clauzelor contractuale;

26. sa pastreze „in conditiile legii,confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare privind

activitatea operatorilor, altele decat cele de interes public.

CAP.III - Patrimoniul Asociatiei

Art. 6. —(1) Patrimoniul Asociatiei este compus din bunurile si resursele proprii, necesare acoperirii

cheltuielilor de organizare si functionare si desfasurarii activitatilor proprii,pe de o parte, si din

dreptul de folosinta gratuita asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociatilor, acordat

sau ce va fi acordat Asociatiei de catre asociati, pe de alta parte.

(2) Patrimoniul initial actualizat al Asociatiei este de 1.250 lei

constituit din contributia in numerar si/sau in natura a asociatilor, dupa cum urmeaza:

a) Judeţul Ialomiţa — 1.000 lei;

b) ceilalți asociaţi — 250 lei.

(3) Cotizaţia anuală a Judeţului Ialomiţaeste de 50.000 lei, iar în cazulcelorlalţi asociaţi, 8 lei/locuitor.

Art.7. - Sursele devenit ale Asociatiei sunt urmatoarele:

a) Contributiile asociatilor la formarea patrimoniuluiinitial, cotizatiile asociatilor si alte contributii

de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre;

b) Dobanzilerezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legii;

c) Donatii, sponsorizari sau legate;

d) Orice alte venituri prevazute de lege sau de prezentul statut.

Art.8 „ Asociaitia nu arecalitate de operator si nuva desfasuraactivitati economice.

Art. 9. — Asociatia are un buget propriu de venituri si cheltuieli. Situatiile financiare se intocmesc si se

publica in conformitate culegislatiain vigoare.

CAP.IV - Asociatii

Art.10. — Asociatii au urmatoarele drepturi:

a) Sa aleaga si safie alesi in organele de conducere ale Asociatiei , prin reprezentantii lor in aceste

organe;

b) Sa participe la luarea hotararilor in cadrul Asociatiei,conform prezentului statut;

c) Sa primeasca,la cerere, toate informatiile disponibile care rpivesc activitatea Asociatiei.

Art. 11. — Asociatii au urmatoarele obligatii:

a) Sa respecte statutul, actul constitutiv si hotararile organelor de conducere ale Asociatiei;
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b) Saplateasca cotizatia anuala, plata urmand sa se faca panala 31! martie sauîn termen de 30 dezile

de la înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundațiilor pentru noii asociaţi;

c) Sa promoveze si sa participe activ la actiunile desfasurate de Asociatie;

d) Sa paiticipe, prin reprezentantii lor, la sedintele adunarii generale a Asociatiei,

Art. 12. — (1) Calitatea de asociat inceteaza in cazul retragerii sau excluderii din Asociatie, conform

prevederilor prezentuluiarticol,

(2) Retragerea din Asociatie nu poate avea loc decat in situatia in care asociatul respectiv se retrage

unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar, Daca oricare dintre asociati

doreste sase retraga din contractul de delegaresi, respectiv,din Asociatie, acesta va notifica presedintelui

Asociatiei si celorlalti asociati intentia sa. Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala a

Asociatiei in cel mult 30 de zile de la dataprimirii uneiastfel de notificari.

(3) Adunarea Generala a Asociatiei va analiza consecintele retragerii si modificarile ce se impun la

contractele de delegare(in specialin ceeace priveste investitiile), conform prevederilor fiecarui contract

de delegare , si va hotari modificarea corespunzatoare a prezentului statut si a actului constitutiv al

Asociatiei.

(4) In cazul in care un asociat nu aproba contractul de delegare ce urmeaza safie incheiat cu operatorul

desemnat sau se retrage unilateral din acest contract ( indiferent caretragerea are loc inainte sau dupa

intrareain vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociatie. Presedintele

Asociatiei va convoca adunarea generalain cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunostinta despre

respectiva situatie, Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza consecintele

excluderii .si modificarile ce se impun la contractele de delegare (in special cu privire la investitii), în

conformitate cuprevederile contractelor de delegare respective,si va hotari modificarea corespunzatoare

a prezentului statut si a actului constitutiv al Asociatiei. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea

Serviciuluisi neadoptarea, in douasedinte consecutive ale autoritatilor deliberative a respectivuluiasociat,

a hotararii de aprobarea delegarii gestiunii Serviciului catre opeartorul prevazutla art.17 alin. (2) lit.g din

alte motive decat un vot negativ.

(5) Orice membru care se retrage saueste exclus din Asociatie este obligat sa plateasca:

a) sumele corespunzatoare investitiilor ( modernizare, reabilitare , bunuri noi, indiferent daca sunt

extinderisau inlocuiri) in infrastructura aferenta Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cat a

fost membru al Asociatiei,

b) sumele prevazute ca despagubiri in contractele de delegare.

Art. 13. - (|) Asociatia poate accepta , cu acordul asociatilor, noi membri. Acestia au dreptulsi obligatia

sa atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociatia a incheiat sau va incheia contractul de

delegare in numele si pe seama asociatilor,in conditiile legii. Pentru a vota o astfel de hotarare,

reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din

partea unitatilor administrativ- teritoriale „pecare le reprezinta,acordat prin hotararea consiliului local sau

judetean, dupa caz.

(2) In urma adoptarii hotararii adunarii generale a Asociatiei de a accepta un nou membru, se va

incheia un act aditionalla prezentulstatut, prin care noul membru va fi mentionat in preambululstatutului,



(3) Se considera ca orice nou membru al Asociatiei accepta in totalitate prevederile statutului si ale

actului constitutiv ale Asociatiei la data aderarii sale.

(4) In situatia in care noul membruare dreptul, conform prevederilorlegale, sa atribuie direct gestiunea

Serviciului sau catre operatorul cu care Asociatia a incheiat contractul de delegare in numele si pe seama

asociatilor,acesta va delega gestiunea Serviciului sau respectivului operator si se va incheia un act

aditional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociatie in numele si pe seama asociatului

respectiv.

CAP.V - Organele Asociaţiei

Adunarea generală a Asociaţiei

Art. 14. — (ID) Adunarea Generală a Asociaţiei este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi

reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi potrivit prevederilor Codului administrativ:

- JudeţulIalomiţaeste reprezentat de drept în Adunarea generalăa asociaţiei de către Preşedintele
Consiliului PHudeţean Ialomiţa. Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa poate delega calitatea sa de

reprezentant de drept în Adunare generală a asociaţiei unuia dintre vicepreşedinţii Consiliului Judeţean
Ialomiţa, secretarului general al judeţului Ialomiţa, administratorului public, precum şi oricăror alte
persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes

judeţean.
- Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în Adunarea Generală a Asociaţiei

de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în

adunarea generală viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul
de specialitate al primarului sau din cadrulunei instituţii publice de interes local.

(2) Fiecare Asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.

(3) Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie,

Asociaţilor şi Adunării Generale în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii lor.

(4) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile adunării

generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor legii contenciosului

administrativ.

Art. 15. — Preşedintele Asociaţiei este Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. Președintele Asociaţiei

are atribuţiile prevăzute în prezentul Statut şi reprezintă Asociaţia în raporturile cu terții, cu excepţia

situaţiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16. —(1) Adunarea generala a Asociatiei indeplineste atributiile careii revin conform art. 21 alin. (2)

din Ordonanta guvernului nr.26/2000, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr.246/2005,

precum si atributiile speciale prevazute de prezentul statut in exercitarea competentelor privind Serviciul,

conform mandatului incredintat de catre asociati prin prezentul statut.

(2) Principalele atribuţii ale Adunării Generale a Asociaţiei cuprivire la activitatea proprie sunt:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada incheiată, pe

baza raportului de activitate prezentat adunării generale;



c) aprobareasituaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiulfinanciar încheiatşi a proiectului

bugetului de venituriși cheltuieli al Asociaţiei pentruurmătorul exercițiu financiar;

d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

e) alegereași revocarea auditorilor financiari sau firmelor de audit autorizate conform legii, pe

durata deţinerii statutului de utilitate publică in conformitate cuart. 6 din Ordinul Ministrului Finanţelor

Publice nr. 3103/2017 ;

£) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului

tehnic al Asociaţiei;

g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie in nume propriu, a căror valoare

depăşeşte echivalentulin lei al sumei de 10.000 euro;

h) modificarea statutului Asociaţiei;

i) fuziunea, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum și stabilirea destinaţiei bunurilor rămase

după lichidare;

]) aprobarea primirii de noi membri in Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din

Asociaţie;

k) aprobarea cotizaţiei anuale;

|) oricealte atribuţii prevăzutein lege sauin statut.

(3) Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de

asociaţi conform art, 5 alin, (2) sunt:

a) Aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a

sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum şi a

programelor de protecţie a mediului, elaborate şi prezentate de consiliul director al Asociaţiei;

b) Aprobarea măsurilor propusein rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare,

elaborate şi prezentate de consiliul director al Asociaţiei;

c) Aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în

contractul de delegare;

d) Aprobareastabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator de la data

la care asociaţii hotărăsctrecerea la unsistem de tarifare unic;

e) Adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităţilor prevăzute de

contractulde delegare in situaţia in care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă;

£) Aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru

întreaga arie a Serviciului, elaborate şi prezentate deconsiliul director.

Art.17. - (1) In temeiul art.16 alin. (3) , adunarea generala a Asociatiei hotaraste asupra aspectelor

legate deobiectivele Asociatiei, avand in vedere interesul comun al asociatilor, in special:

- Operatorul



Contractul de Gestiune
- Strategia de dezvoltare / Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

Politicade tarife

(2) In legatura cu acestea, asociatii convin :

4) Operatorul

1. Operatorul va fi o societate comercială înfiinţată într-una dintre formele prevăzute de legislația în

domeniu şi în acord cu prevederile Legii nr. 51/2006, având caacționaritoate sau o parte dintre unităţile

administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei;

2. Operatorulva avea ca obiect principal de activitate furnizarea de Serviciilor pentru asociaţii semnatari

ai prezentului Statut.

3. Asociaţia va exercita drepturi speciale de control şi informare care îi sunt acordate prin Actul de

delegare a serviciului/serviciilor.

b) Contractul de Gestiune a Serviciilor

1. Contractul de delegare va fi semnat, pe deo parte de Asociaţie, în numele şi pe seamaasociaţilor care

vor avea împreună calitatea de delegatar, și pe de altă parte, de operator.

2. Prin Contractul de delegare Asociaţia, in numele şi pe seamaasociaţilor, va conferi operatorului dreptul

exclusiv de a furniza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilităţi publice pe raza lor de competenţă

teritorială, precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice aferente Serviciului. Operatorul va

fi responsabil de implementarea programelor de investiţii, va întreţine, moderniza, reabilita, extinde și va

gestiona Serviciul, pe riscul şi răspundereasa, conform dispoziţiilor contractului de delegare. Realizarea

acestor responsabilităţi se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea

sistemului.

3. Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligaţiilor ceîi incubă in temeiul contractului

de delegare

4. Asociaţia, în temeiul mandatului conferit de asociaţi prin prezentul statut, va exercita in numele şi pe

seamaacestora drepturile şi obligaţiile contractuale carele revin in calitate de delegatar.

c) Strategia de dezvoltare /Planu00l Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

1. Asociaţia va asigura elaborareaşi aprobareastrategiei de dezvoltare a Serviciului în acord cu Programul

Judeţean de Gestionare a Deşeurilor aprobat la nivelul județului Ialomiţa.

2. Sursele de finanţarea investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau

instituţii financiare, fonduri de la bugetele locale ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale

Operatorului.

3. Listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate in şedinţele adunării

generale a Asociaţiei si aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor

(proprietarii bunurilor rezultate in urma investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviţi de bunurile

rezultate în urma investiţiilor. În funcţie de investiţiile la care se referă, listele de investiţii prioritare şi

planurile de finanţare vor fi anexate la contractul de delegare şi fac parteintegrantă din acesta.
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4. Studiile de Fezabilitate aferente Listelor de Investiţii vor fi supuse avizului consultativ al Consiliului

directorînainte de fi aprobate de Autorităţile deliberativeale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor.

d) Politica tarifară

1. Fiecare Autoritate deliberativă a asociaţilor va aprobatarifele care vor fi aplicate de Operator în aria

geografică corespunzătoare competenţei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare stabilite de

Adunarea Generală a Asociaţilor. Tarifele vorfi stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în

vigoare.

2, De îndată ce Părţile vor hotărttrecerea la un sistem de Tarif Unic pentru întreaga arie a delegării de

gestiune, Asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarit unic, în

numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre.

Art. 18. — Reprezentantii asociatilor in adunarea generala a Asociatiei sunt responsabili pentruactivitatea

lor, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. — (1) Adunarea Generală va fi convocată celpuţin o dată la 6 (şase) lunisauori decâte ori este

necesar, de către Preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 3 membri.

(2) Convocareava fi transmisă în scris sau prin mijloace electronice cu cel puţin 5 zile calendaristice

înainte de data şedinţei şi va cuprinde data,ora, loculşi ordinea de zi a şedinţei.

(3) Participanţii la şedinţele Adunării Generalevor fi reprezentanţii de dreptai asociaţilor sau persoanele

cărora le-a fost delegată această calitate, conform Codului administrativ.

(4) Şedinţele Adunării Generale a Asocidţiei vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa

acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop,

(5) Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar

hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţiinclusiv cu semnătură electronică extinsă.

(6) Adunarea Generală vaalege dintre participanţii la şedinţă un secretar executiv care va redacta procesul

verbal al ședinței.

(7) Procesul verbal este semnat de Preşedinte şi de secretar, inclusiv cu semnătură, electronică extinsă,

după caz. O copie a procesului verbal va fi transmisă, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data

şedinţei, fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nuprezent la şedinţă.

(8) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei pot fi înregistrate pe suport video sau audio.

Art. 20. — (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul sau „are un vot egal in adunarea generala a Asociatiei.

(2) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor

prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) —g) din prezentul Statut se iauîn prezenţa a jumătate din membri şi cu

majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea

Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 10 zile calendaristice de la

data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită

indiferent de numărul de membri prezenţi.
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(3) Dacăo hotărâre a Adunării Generale priveşte în mod direct Serviciile sau bunurile care aparțin

uni anumit asociat, nici o hotărâre nu poate fi luată fără votulfavorabil al reprezentantului respectivului

asociat.

(4) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute

la art. 16 alin (2)lit. i) se iau în prezența şi cu votulfavorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate

obligatorii la oricare convocare.

Art. 21(1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a).

h), i-k), art. (3) lit. a) c-d) si £) şi laart. 17 alin. (2) lit. b), pet. 1,3-4,lit.c) şi lit. d), pet. 1-2 nu pot fi votate

de reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală decât în baza unui mandat special, acordat expres, în

prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatuluial cărei reprezentant este.

(2) În situaţia în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se pronunță

asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de

la primirea solicitării, se prezumă că unitățile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea

atribuţiilor lor.

(3) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa asociaţilor în

termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la adoptare. Aceste hotărâri sunt asimilate actelor administrative şi

lor li se aplică toate prevederile legale privind aducerealor la cunoştinţăpublică de către secretarii generali

ai fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre. De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate

hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet, dacă aceasta există.

(4) Reprezentantul asociatului care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale,

este interesat personal sauprin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau

afinii săi până la gradulal patrulea inclusiv nu va putealua parte la deliberare şinicila vot.

(5) Reprezentantul asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (4) este răspunzător de daunele cauzate

asociaţiei dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

(6) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele iegii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi

pentru membrii asociaţi care nu auluatparte la adunarea generală sau au votat împotrivă

(7) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinseîn statut, potfi atacateîn

Justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat

împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data

când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când avut loc ședința, după caz.

Consiliul director

Art. 22 - (1) Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei,

în persoana Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, şiîncă 4 (patru) membri numiţi de Adunarea

Generală din rândul reprezentanţilor celorlalți asociaţi, pe o perioada de 4 (patru) ani. Componenţa

Consiliului Director vaasigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor

Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

(2) Preşedintele Asociaţiei este, de drept, şi Preşedinte al Consiliul Director. Membrii sunt

desemnaţiprin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor.
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(3) Membrii consiliului director sunt raspunzatori pentru activitatea lor in conformitate cu legislatia in

vigoare.

Art. 23, — (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotararilor adunarii generale a Asociatiei

si exercita atributiile prevazute de prezentulstatut si cele ceii vor fi delegate de adunarea generala.

(2) Consiliul director exercita urmatoarele atributii privind activitatea proprie a Asociatiei:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de

venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar

viitor si proiectul programelor Asociatiei;

b) propune cuantumul cotizatiei pentru anul urmator, care se va include in proiectul de bugetal

Asociatiei, supus spre aprobare adunarii generale;

c) aproba actele juridice ce vorfi incheiate de Asociatie, in nume propiu, cu exceptia contractelora caror

valoare depaseste echivalentulin lei al sumei de 10.000 de euro;

d) amgajeaza personalul Asociatiei, inclusive membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de

personal aprobate de adunarea generala a Asociatieisi tinand cont de bugetul aprobat de aceasta;

e)in relatia cu asociati,monitorizeaza plata cotizatiei anuale de catre acestia la bugetul Asociatiei si

decide masurile care urmeazasa fie luate impotriva asociatilor care nu si-au achitat cotizatia datorata in

termenul prevazut de prezentul statut;

f) orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

(3) Consiliul director are urmatoarele atributii cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociati

conform art. 5 alin. (2):

1. elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor , a programelor de

reabilitare,extindere si modernizarea sistemelor deutilitati publice existente, precum si a programelor de

infiintare a unor noisisteme, inclusive cu consultarea operatorilor;

2. coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora, intr-o

conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economica-socialaa localitatilor, de amenajare

a teritoriului „urbanism si mediu;

3. elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciului , a caietului de sarcini, a contractelor de furnizare

prestare a serviciilor si a altor acte normative localereferitoare la serviciile de utilitati publice, pe baza

regulamentelor cadru a caietelor de sarcini cadru si a contractelor cadru de furnizare prestare;

4. stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor special cu respectarea

normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;

5. aprobareastabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentruserviciile de utilitati publice,

dupacaz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competente;

6. restrangerea ariilor in care se manifesta conditiile de monopol;

7. protectia si conservarea mediului natural si constructiv;

8. sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor de utilitati publice pe criteria de competivitate si

eficienta economica si managerial, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta

a serviciului, stabiliti prin contractual de delegare a gestiunii, respective prin hotararea de dare in

administrare, in cazul gestiunii directe;

9. sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vedereea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de utilitati

publice,utilizand principiul planificarii strategice multi anuale;

10. sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului

serviciilor deutilitati publice si programede protective a mediului pentruactivitatile si serviciile poluante;

11. sa consulte asociatiile utilizatorilorin vederea stabilirii politicilorsi strategiilor locale si a modalitatilor

de organizare si fuctionare a serviciilor;



12. sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitaţi publice si asupra politicilor de

dezvoltare a acestora;

13. sa medieze si sa solutioneze conflictele dintreutilizatori si operatori, la cererea uneia dintre parti;

14. sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de

operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performantasi

a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la

incheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurentei nr.21/1996, republicata,

exploatareaeficientasi in conditii de sigurantaa sistemelordeutilitati publice saua altor bunuri apartinand

patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrative-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea

protectiei mediuluisi a domeiului public, asigurareaprotectiei utilizatorilor;

15. sa stabileasca cerintele si criteriile de participare si selectie a operatorilor la procedurile publice

organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

16. sa solicite informatii cu rivire la nivelulsi calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul

de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau private a unitatilor

administrative-teritoriale, increditate pentrurealizarea serviciului;

17. sa invite operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii

serviciilor;

18. se aproba stabilirea, ajustarea sau dupa caz modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati

publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare potrivit

competentelor acestora prin legea speciala;

19. sa monitorizezesi sa exercite controlulcu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice

si sa ia masurile necesare in cazul in care operatorul nuasiguraindicatorii de performantasi continuitatea

serviciilor ;

20. sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu opereaza la nivelul indicatorilor de performatasi

eficienta la cares-a obligatsi nu asigura continuitatea serviciilor;

21. sa refuze, in conditii justificate aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor

propuse de operator, iar pentru serviciile care functioneaza in conditii de monopol, sa solicite avizul

autoritatilor de reglementare competente;

22. sa asigure un tratament egal pentru toti operatorii, indiferent de forma de proprietate, de tara de

origine, de organizarea acestora si modul de gestiune adoptat;

23. sa asigura un mediu de afaceri concurential, transparentsi loial;

24. sa respecte angajamentele fata de operatori prin hotararea de dare in administrare a serviciului,

respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractual de delegare a gestiunii serviciului;

25. sa asigure resursele necesare finantarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor,

corespunzator clauzelor contractual;

26. sa pastreze in conditiile legii, confidentialitatea datelorsi informatiilor economic-financiare privind

activitatea operatorilor, altele decatcele de interes public.

Art. 24. (1) Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, asociatia vaconstitui un aparattehnic propriu.

() Din aparatul tehnic va face parte personal cu pregătire specifică necesară îndeplinirii

scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

(3) La calculul cuantumului propus al cotizatiei anuale, consiliul director va lua in considerare sumele

necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului ethnic al Asociatiei,

Art, 25. — (1) Consiliul director se intruneste in sedinte, de regulă, cel putin o data pe luna sau ori de

cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Asociatiei.
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(2) Deciziile consiliului director se iau in prezenta si cu votula cel putin jumatate plus unudin numarul

membrilor consiliului director.

(3) Consiliul directorva alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul verbalal

sedintei. Procesele verbale se semneaza de toti membrii consiliului director prezenti. Deciziile consiliului

director se consemneazain registrul de procese verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei.

Controlulfinanciar al Asociatiei

Art. 26. — (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de conzori formata din

minim 3 membri numiti de adunarea generala pentruo perioada de3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

(2) Membrii consiliuluidirector nu pot fi cenzori. Cel putin unuldintre cenzori trebuie safie contabil

autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

(3) Comisia de cenzoriisi poate elabora un regulament intern de functionare.

(4) Comisia de cenzori are atributiile prevazute în Ordonanta guvernului nr.26/2000, aprobata cu

modificari si completari ulterioare.

CAP.VI - Dizolvareasi lichidarea. Fuziunea

Art. 27. — Asociatiase dizolva:

a) De drept;

b) Prin hotararea instantei judecatoresti competente;

c) Prin hotararea adunarii generale.

Art. 28. - Asociatia se dizolvade drept prin:

a) Imposibilitatea realizarii scopului si obiectivele pentru care a fost constituita „daca în termen de

3(trei) luni de la constatareaunuiastfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) Imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu prezentul

statut, daca aceastasituatie dureaza mai mult de un an de la datala care adunarea generala sau, dupa

caz, consiliul directortrebuia sa se constituie;

c) Reducerea numarului de asociati sub limita de 3 „daca acesta nu a fost completat in termenul legal

prevazutîn acest scop.

Art. 29. - Asociatiase dizolva prin hotararea instantei judecatoresti competente, cand:

a) Scopulsau activitateasa a devenit ilicita, sau contrara ordinii publice;

b) Realizaea scopului sau este urmarita prin mijloaceilicite sau contrare ordinii publice;

c) Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentrucare s-a constituit;

d) Asociatia a devenit insolvabilă.

Art. 30. - (1) Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute delegislatia privind asociatiile.

(2) Bunurile Asociatiei ramase in urmalichidarii vorfi transmisecatre persoanejuridice de drept privat

sau drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotararii adunarii generale sau a instantei

judecatoresti competente.

Art, 31. - (1) Dupaterminarealichidari, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatieidin Registrul

asociatiilorsi fundatiilor,

(2) Asociatiaisi inceteaza existent la data radierii ei din Registrul asociatiilorsi fundatiilor.



Art.32 Asociaţia poate fuziona în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi

fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP.VII - Dispozitii finale

Art. 32. - (1) Prezentul statut poate fi odificat doar prin acteaditionale semnae de reprezentantii tuturor

asociatilor,special imputernicitin acest scop.

(2) Prezentul statut este guvernat de legea romana.In sițuatia in care intervin odificari ale legislatiei in

domeniu, prezentulstatutvafi modificat in conforitate cu noile prevederi.

(3) Toatelitigiile nascute din sau in legaturacu acest statut„inclusiv orice problema privind interpretarea

„validitatea sauincetarea acestuia care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila,vor fi deduse spre solutionare

instantelor judecatoresti competente.

Prezentul statut a fost semnatin 2(doua) exemplare originale,astazi, la data autentificarii sale.

ASOCIATII:

Judeţul Ialomiţa

Prin Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa

Pavel Marian

" Orasul Tandarei

Prin primar

Roman George Cristian Comuna Giurgeni

Prin primar

Comuna Ograda Dinu Valere

Prin primar

Badea Lilian Coumna Mihail Kogalniceanu

Prin primar

Comuna Platonesti Barbu Mihăiţă

Prin primar

Negraru Florinel Comuna Movila

Prin primar

Comuna Saveni Mihai Valeriu

Prin primar

Drăgoi Mariana Daniela
Comuna Mărculeşti

Prin primar
Comuna Suditi

Prin primar

Şincan Vasile

Ciriblan Sorin Romeo
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Sc. ADIECOO 2005 SRL
ȚĂND, RE oDISPOZIȚII GENERALE! „rpAfa /1EȘIRE Ne 2

|jângi, tree LEI8 acea

PĂRŢILE CONTRACTANTE

ÎNTRE

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOO 2009” , cu sediul în Tandarei, înscrisă în Registrul
asociaţiilor şi fundațiilor de la grefa judecătoriei Ialomita cunr. 6, reprezentată de primar Vasile Sava,în
calitate de Preşedinte al Asociaţiei,

în numele şi pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre:
!. Orașul Tandarei în baza HCL nr. 38/28.05.2009
2. Comuna Mihai! Kogalniceanu,în baza HCL nr. 42/1 1.05.2009
3. Comuna Ograda, în baza HCL nr. 16/29.05.2009
4. Comuna Platonesti, în baza HCL nr. 19/28.05.2009

5. Comuna Saveni, în baza HCL nr, 16/18.05.2009

6, Comuria Suditi, în baza HCL nr. 17/18.05.2009

7. Comuna Giurgeni, în baza HCL nr. 20/13.05.2009
$. Comuna Movila, în baza HCL nr.1 1/28,05.2009
aceste unităţi administrativ-teritoriale fiind denumite împreunăîn continuare „Autoritatea Delegantă”
si
Societatea Comercială ADI ECOO 2009 S.R.L, codul unic de înregistrare 28213025, înmatriculată la

Oficiul Registrul Comerțului Jalomita cu numărul j21/112/2011 cu sediul principal în Tandarei, str. DJ
212 Tandarei-Fetesti, judeţul Ialomita, reprezentată de ing. Iulian Barbu, având funcţia de
Administrator Unic,

denumită în continuare „Operatorul”,

numite impreună „Părţile”și separat „Partea”.

  



 

 

PREAMBUL

Următoarele aspecte au fost discutate si convenite anterior semnării Contractului de delegare

Un elementesenţial pentru atingerea obiectivelor ambiţioase de investiţii îl reprezintă implementarea
unui mode! instituțional care să permită unor operatori mai mari, puternici şi cu experienţă să furnizeze
serviciile de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase în mai multe unităţi administrativ-teritoriale,
în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii, denumit în prezentul Contract
„Dezvoltarea Regională”şi definit în art. | din prezentul Contract.
MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ este proiectat pentru a fi convingător, progresiv şi

eficient.
Convingător:
Prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în vederea gestionării procesului de conştientizare şi
informare a Consiliilor Locale din regiune despre obiectivele proiectului comun de dezvoltare regională,
precum şi pentru determinarea fiecăruiadintre ele să devină membru al asociaţiei.
Prin Contractul de delegare care dovedeşte că Mecanismul de Dezvoltare Regională din cadrul procesului
de integrare europeană respectă hotărârile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de investiţii, politica
de preţurişi tarife, sistemulde garanții și drepturile de control.
Progresiv:
Prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în vederea gestionării unui proces de integrare operaţională
progresivă a fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, prin semnarea unui Contract de
delegare.
Prin Contractul de delegare care introduce Perioada de Tranziţie şi condiţiile de îndeplinire a obligaţiilor
comune, pentru noii semnatari.
Eficient:
Prin Contractul de delegare care introduce drepturi şi obligaţii detaliate, operaţionale şi echilibrate pentru
Autoritatea deleganta şi pentru Operator.

În mod special, acest Contract de delegare recunoaşte obiectivul Operatorului de a dobândi mai multă
eficiență şi de a-şi dezvoltapropriile sale capacităţi de autofinanţare bazate pe un sistem regionalveritabil

de gestiune a activelor,
Conform legislaţiei române, Consiliul Local are competenţa exclusivă de a defini principiile

organizaționale și operaţionale în domeniul serviciilor publice de gestiune integrata a deseurilor
nepericuloase, precum și modificările și completările aduse acestora în interes public. Art. 136 din
Constituţia României, Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (denumită
în continuare „Legea nr. 213/1998”) şi Legea 215/2001 a administraţiei publice locale (denumită în

continuare „Legea nr. 215/2001”) constituie „Principiile Generale ale Organizării Autonome a

Administraţiei Publice Locale”, Acestea pun bazele legale als organizării, întreţinerii şi dezvoltării
sistemelorde gestiune integrata a deseurilor nepericuloase, în cadrullimitelorteritoriale ale Localităţilor,

Legea 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localitatilor, modificată și completată,
Legea 51/2006 modificata si completata, permite, conform art.23, autorităţilor administraţiei publice
locale să delege pestiunea acestor servicii publice uneia sau mai multor persoane juridice, indiferent de
organizarea şi forma juridică a acestora, după cum autorităţile administraţiei publice locale sunt
îndreptăţite să deţină, să folosească şi să dispună de domeniul public local, inclusiv în ceeace priveşte
organizarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor publice de gestionare integrata a deseurilor
nepericuloase. |

Autoritatea deleganta şi Operatorul declară că atingerea obiectivelor menţionatela art. 3 de mai jos
trebuie să se traducă prin respectarea decătre Operator a criteriilor de performanţă definiteîn Dispoziţiile
Speciale — Partea Comună.

 

 
 



 

 

Părţile menţionează expres că cele prezentate mai sus au ca scop de a facilita interpretarea prezentului
Contract, însă nu vor opera astfel încât să prevaleze faţă de prevederile prezentului Contract.
Ținând cont de aspectele menţionate în Preambul, Părţile au convenit încheierea prezentului Contract de
delegare.

TITLUL 1 — DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA

A. CAPITOLUL 1 -- DELEGAREA,

B. ARTICOLUL 1 - DEFINITII

În scopulaplicării prezentului Contract de delegare, Părţile convin catermenii şi expresiile folosite
în continuare, scrise cu majuscule, să fie definite după cum urmează:

„Aria delegarii”delimitează aria sauariile din Aria de Competenţă Teritorială a Autoritatii delegante, în
cadrul căreia(cărora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile. Aceasta va fi convenită periodic de Autoritatea
deleganta și Operator. La Data Intrării în Vigoare, Aria minimă va cuprinde cel puţin suprafeţele
exterioaretotale ale Perimetrului de Precolectare si Colectare a deseurilor nepericuloase,
„Aria de Competenţă Teritorială a Autoritatii delegante” înseamnă feritoriul aflat în limitele
administrative ale Autoritatii delegante;
„Aria de Dezvoltare”înseamnă Aria de Competenţă Teritorială a Localităţilor care vorintra în Asociaţie
după semnarea prezentului Contract de delegare, care vor deveni parte la prezentul Contract de delegare,
în calitate de Autoritate deleganta conform legislaţiei în vigoare la data respectivă.
„Bunuri de Preluare”înseamnă mijloacele fixe,bunurile imobile şi mobile, dobândite sau construite de
Operator având casingur scop furnizarea Serviciilor, cu excepţia celor menţionate în art. 7.1.2(1), 7.1.2(2)
şi 7.1.2(3), la care se face referinţă şi care sunt definiteîn art. 12 de mai jos.
„Bunuri de Retur” înseanină bunurile publice şi/sau private ce includ terenurile, echipamentele şi

lucrările publice ale Autoritatii delegante, existente sau care urmează să fie construite, ce sunt puse la
dispoziţia Operatorului pentru întreaga durată a Contractului de delegare, la care se face referinţă și în
special cele care sunt definite în art. 7 de maijos.
„Bunuri de Retur prin Accesiune” înseamnă bunuri construite şi finanţate de către Operator care sunt
integrate Bunurilor de Retur existente.
„Bunurile Proprii” înseamnă alte bunuri decât cele menţionate în art. 7 şi 12 de maijos şi care aparţin
Operatorului, la care se face referință şi care sunt definite în art. 14 de mai jos. Acestea rămân în
proprietatea Operatorului la expirarea prezentului Contract de delegare, cu excepţia cazului în care părțile

convinaltfel.
„Bunuri Publice” înseamnă orice bunuri care, conform Constituţiei României şi Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul jutidic al acesteia, constituie „bunuri proprietate publică” făcând
partedin sistemulpublic de gestiune integrat a deseurilor nepericuloaseatribuite Operatorului,
„Autoritate deleganta” desemnează împreună Localitățile semnatare ale prezentului Contract de
delegare.
„Operator” înseamnă S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L, desemnată de Autoritatea deleganta prin prezentul
Contract de delegare să furnizeze serviciile publice locale de GESTIUNE INTEGRATA A
DESEURILOR NEPERICULOASE în temeiullegislaţiei aplicabile;
»Deleparea” înseamnă:

dreptul exclusiv de a exploata, întreţine şi administra bunurile concesionate, precum şi investiţiile privind
reabilitarea bunurilor existente şi cu extinderea Ariei Concesiunii. Bunurile rămân în proprietatea
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autorităţilor administraţiei publice locale şi după încetarea Contractului de delegare sunt returnate
respectivului proprietar;
şi
dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de GESTIONARE A DESEURILOR
NEPERICULOASE în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autoritatii delegante,
„Contractul de delegare” înseamnă prezentul Contract de delegare compus din preambul, Dispoziţiile
Generale şi anexele sale: Dispoziţiile Speciale; Caietul de Sarcini (Masterplanul); Inventarul bunurilor
proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor și care suni transmise spre folosință Operatorului pe
durata contractului; Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor;
Regulamentele Serviciilor și alte anexe. Atunci când sensul frazei o cere, în special în cazul referințelor
care se fac la articole, termenul „prezentul Contract” nu poate desemna decât prezentul Contract de
delegare.
„Data Intrării în Vigoare” înseamnă data prevăzută la art. 52,

„Dispoziţiile Speciale” înseamnă documentele numite astfel şi care sunt anexate la Contractul de
delegare, Dispoziţiile Speciale se compun din trei părțidistincte: „Dispoziţiile Speciale — Partea Comună”,
„Dispoziţiile Speciale — Partea de gestiune integrata a deseurilor nepericuloase”, inclusiv anexele la
acestea.

„Drumuri Publice” înseamnă drumurile naţionale,judeţene, municipale şi comunale.

„Drumuri Private” înseamnă drumuri aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat.
„Durata de Viaţă Tehnică” înseamnă durata de viaţă în. condiţii de utilizarenormală a fiecărui bun.
Pentru Bunurile de Retur, aceasta este specificată pe categorii de bunuri în anexa 3 a Dispoziţiilor
Speciale — Partea de gestiune integrata a deseurilor nepericuloase.
„Furnizarea Serviciilor”: înseamnă exercitarea tuturor drepturilor şi îndeplinirea. tuturor obligaţiilor
Operatorului născute din prezentul Contract de delegare pentru aasigura continuitatea serviciilor delegate
pe baze exclusive.
„Lucrări de Extindere sau Consolidare” înseamnălucrările definiteîn art. 8 din Dispoziţiile Speciale —
Partea comună.
„Lucrări de Înlocuire”înseamnă lucrările definiteîn art. 7 din Dispoziţiile Speciale — Parteacomună.
„Lucrări Majore de Întreţinere”înseamnălucrările definite în art. 6.3 din Dispoziţiile Speciale — Partea
comună.
„Lucrări Planiticate de Întreţinere” înseamnă lucrările definite în art, 6.2 din Dispoziţiile Speciale —
Partea comună.

„Perioada de Tranziţie” înseamnă o perioadă de timp în cursul căreia Părţile sprijină organizarea
Operatorului, mai ales, Operatorul trebuie să întreprindă acțiuni prioritare în scopul de a repara şi
îmbunătăţi tehnic echipamentele şi lucrările pe care le consideră necesare în vederea furnizării corecte a
Serviciilor, astfel cum sunt definite în art. 22.1 de mai jos.
„Proporţionalitatea” înseamnă repartizarea sumelor pe care le datorează Părţile contractante una
celeilalte în temeiul prezentului Contract de delegare în funcţie de numărul. de beneficiari finali ai
Serviciilor,
„Provizionul pentru Uzura Morală” : Provizionu! pentru Izura Morală se aplică oricărui Bun de Retur,

care poate fi reînnoit sau nu,finanțat de Operatorși definit în art. 43.2 de maijos,
„Serviciile” înseamnă serviciile de de gestiune integrata a deseurilor nepericuloase a căror gestiune este
încrediinţată Operaţorului de către Autoritatea deleganta, definiteîn art. 5.1 şi 5.2 de maijos.
„Suma în caz de Încetare Înainte de Termen” înseamnă suma caretrebuie plătită de către Autoritatea

deleganta sau de orice Localitate semnatară în cazurile prevăzute de art. 65, care urmează să fie
determinată de un auditor independent. Această sumă va acoperi cel puţin investiţiile legate de Bunurile
Publice finanțate de Operator, altele decât cele finanţate din fonduri publice puse direct la dispoziția
Operatorului, care nu sunt integral amortizate la data încetării prezentului Contract înainte de termen sau
la data retragerii oricăreia dintre Localitățile semnatare (în acest caz, legate de Bunurile Publice care
aparţin Localităţii respective).
 

 

 

 



 

 

„Utilizator”: înseamnă orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de
proprietarul unui imobil, dotata cu euto-pubele pentru precolectareaselectiva a deseurilor nepericuloase,
şi care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile Operatorului.
„Zona Urbană” înseamnă teritoriul zonelor populate incluse în Aria de Competenţă Teritorială a
Autoritatii deleganteşi definitîn art.4 al Dispoziţiilor Speciale — Partea Comună.

i Articolul 2 — Valoarea preambululuişi a anexelor

1 — Preambulul de mai sus și anexele menționate în lista din art. 76 de maijos fac parte integrantă din
prezentul Contract de delegare. Anexele la prezentul Contract de delegare au aceeaşi valoare contractuală
între Părţi ca şi Dispoziţiile Generale, Împreună constituie Documentele Atribuirii Directe.

Anexele își vor produce efectele de la Data Intrării în Vigoare sau, dacă la data respectivă nu sunt
definitivate sau complete,de la data semnării lor.
2 — Pentru a facilita aplicareaşi interpretarea prezentului Contract de delegare şi a anexelor sale, ordinea
de preferinţă a documentelor contractuale se stabileşte astfel:

- Contractul de delegare — Dispoziţii Generale
- Dispoziţiile Speciale — Partea Comună şi Dispoziţiile Speciale — Partea de Gestiune integrata a.

deseurilor nepericuloase.
Prin urmare, în situaţia apariţiei unor probleme de interpretare sau aplicare a oricăreia dintre prevederile

acestor documente, izvorâtă dintr-o contradicție în formulare, aparentă sau de fond, între articole din
documente diferite, atâta timp cât acele articole au acelaşi obiect, se vaţine cont de ordineade preferință
mai sus menţionată şi părţile trebuie să se conformeze prevederilor acelui document faţă de prevederile
documentelor inferioare.

ii, Articolul 3 — Scopul,principii generaleşi obiective ale prezentului Contract de delegare

a) "Scopul prezentului Contract de delegare estede a defini termenii şi condiţiile delegării gestiunii
Serviciilor în Aria delegarii de către Autoritatea deleganta Operatorului,

b) Părţile se angajează să aplice prezentul Contract de delegare, în măsura în care este fiecare
implicată, respectând echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilorşi principiile de bază
ale continuității şi adaptabilităţii Serviciilor, precum şial egalităţii de tratamenta Utilizatorilor.

c) În schimbul dreptului de a încasa integral veniturile obținutedin furnizarea Serviciilor şiîn urma
acestora, Operatorul trebuie, pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare, să acopere
cererea de servicii de gestiune integrata a deseurilor nepericuloase a populaţiei din Aria delegariiși
să furnizeze serviciile la o calitate care să corespundă obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract
de delegare.
sasemsestea«„AMtoritatea deleganta îi va acorda Operatorului dreptul de acces nelimitat, oricând, la
toate terenurile din interiorul Ariei de Competenţă Teritorială a Autoritatii delegante în subsolul
cărorasau pe suprafaţa cărorasunt situate instalaţii de producţie,transport şi de colectare, transport
sau tratare deseurilor nepericuloase, inclusiv toate terenurile învecinate şi drepturile de trecere

asociate instalaţiilor şi necesare în vederea gestionării şi furnizării Serviciilor, astfel cum sunt
definite în art. 4 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

e) Autorităţile administraţiei publice locale, parte în acest Contract, păstrează prerogativele privind
adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de
dezvoltare a sistemelor publice de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase, concesionate
prin acest Contract, precum şi dreptul de a urmări, controla şi supraveghea;

a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către Operator,
b) calitatea şi eficienţa serviciilor publice de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase

furnizate la nivelul! indicatorilorde performanţăstabiliţi în prezentul Contract de delegare;

d)
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c) modul de adininistrare; exploatare, conservare şi, menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau
modernizare. a sistemelor publice din infrastructura „edilitar-urbană încredinţată prin
Contracțul de delegare; |

d) modul de formare şistabilire tarifelor pentru serviciile: publice de gestionare integrataa
deseurilor nepericuloase,

f) Autoritatea deleganta şi Operatorul convin: asupra faptului că” următoarele elemente constituie
obiective esenţiale şi comune:

îmbunăţăţirea..condiţiilor de viaţăale cetățenilor;
ii. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi

- în scopulatragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale;
iii. “dezvoltarea durabilă a serviciilor publice -de gestionare integrata a deseurilor

„ nepericuloase; .
iv, protecţia mediului;
v, menţinerea în stare perfect funcţională și îmbunătățirea sistemului public de

gestionareintegrataa deseurilor nepericuloase concesionat;
vi. îmbunătăţirea serviciilor publice de gestionareintegrata a deseurilor nepericuloase;
vii. menţinereaunor prețuri și tarife cât mai scăzute pentru gestionarea integrata a

- deseurilor nepericuloase, conform standardelor serviciilor publice de gestionare
: integrata a deseurilornepericuloase;
„viii. echilibrul finânciaral Atribuirii, cu respectarea prăţurilor şi tarifelor

ix.. creștereă progresivă a ariei de acoperirea serviciilor publice de gestionare integrata
a deseurilor nepericuloase pânăla atingerealimitelorîntregii Arii a Atribuirii;

X.. calitatea bunăa Serviciilorşi gestiunea administrativă şi comercială eficientă;

xi. menţinerea calității tehnice și întreţinerea în bună stare a echipamentelor și
: lucrărilorcuprinse în Serviciile;

8) Obietivul pe termen mediu şi lung al prezentului Contract de delegare este, de asemenea,
Dezvoltarea Regională. -

!

ga

iii, „Articolul 4 — Obiectul Contractului . .

a). Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusivă a serviciilor publice de gestionare integrataa
deseurilor nepericuloase, precum şi exploatarea sistemelor publice de gestionare integrata a
deseurilor nepericuloase necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria
delegarii, pe durata prevăzută la-art. 53 demai jos.

b) Operatorul îşi asumă răspunderea furnizării Serviciilor, sub controlul Autoritatii delegante, în
condiţiile şi termenii Contractului de delegareşi în conformitate cu normele legale şi reglementare
aplicabile,

c) Dispoziţiile Speciale —_ Partea Comună stabileşte regulile privind principiile generale ale furnizării

"Serviciilor, modul de realizare a Lucrărilor, preţurile şi tarifele, obiectivele de calitate ale
Serviciilor şi relaţiile cu Utilizatorii,

d) Dispoziţiile Speciale — Partea. de Gestionare integrata a deseurilor nepericuloase, stabilesc
îndeosebi" termenii şi: condiţiile furnizării Serviciului. Atribuit, definiţia. Perimetrelor Atribuite,
modulde furnizarea Serviciilor, :prețurile;tarifele şi calitatea serviciilor furnizate Utilizatorilor.

  
 



 

 

iv, Articolul 5 - Serviciile

1, Serviciile în exclusivitate:

Operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de Gestionare integrata a deseurilor
nepericuloase pe Aria de Competenţă Teritorială a Autoritatii delegante. Serviciile în exclusivitate
cuprind:
- Colectarea,transportulși depozitarea temporara a deseurilor nepericuloase, in Aria delegarii;
- Sortareasi valorificarea deseurilor reciclabile, în Aria delegarii;

- Prelucrarea deseurilor nepericuloase compostabile;

- Valorificarea compostului;
- Valorificarea energetica a deseurilor ramasein urmacelorlalte operatii;
- Lucrări de extindereşi reabilitare în Perimetrul de Gestionare integrata a deseurilor nepericuloase

v, Articolul 6 — Aria delegarii

1, Aria delegarii
Aria delegarii delimitează întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile în cadrul Ariei de Competenţă

Teritorială a Autoritatii delegante. Acesta este compusă din Zonele Urbane specificate în art. 4 din
Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

Lista Zonelor Urbane, care constituie Aria delegarii este definitivă, indiferent de evoluţia demografică
din cadrulacestor zone.

Părţile convin expres că prin prezentul Contract, Operatorului îi revine responsabilitatea pentru
gestiunea serviciilor publice de Gestionare integrata a deșeurilor nepericuloase exclusiv în teritoriile din
Aria delegarii.
2. Redefinirea Ariei Concesiunii

Aria delegarii poate fi extinsă printr-un act adiţional încheiat de părţi, în cazurile următoare:
a, în cazul extinderiiteritoriului Autoritatii delegante,
b. în cazul creării/adăugării de noi Zone Urbane de către Autoritate deleganta sau
c, în cazul în care noi Localităţi semnează Contractul de delegare.
3. Perimetrele de Gestionare Integrata a Deseurilor Nepericuloase

Perimetrul de gestionare integrata a deșeurilor nepericuloase este definit în art. 4 din Dispoziţiile
Speciale — Partea de Gestionare integrata a deseurilor nepericuloase.

C. CAPITOLUL 11—- BUNURILE CONCESIUNII

i Arţicolul 7 — Bunurile de Retur

1. Bunurile de Retur
Bunurile de Retur constau în bunurile Autoritatii delegante aferente şi necesare furnizării Serviciilor,

existente şi puse la dispoziţia Operatorului conform Contractului de delegare sau cate vor fi construite,
care vor fi pusela dispoziţia Operatorului pe întreaga durata a prezentului Contract de delegare,

Bunurile de Retur includ: ,
1. Bunuri Publice şi/sau private puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea deleganta la Data
Intrării în Vigoare sau ulterior acestei date;
2. Bunuri noi, parte a sistemelor de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase şi care au o natură
substanţial similară Bunurilor Publice, createşi finanţate de către Operator;

 

 



 

 

3. Dacă este cazul, bunuri încorporate în domeniul public, finanțate de către Autoritatea deleganta sau de
terţi şi puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea deleganta, ulterior Datei Intrării în Vigoare, în
condiţiile definite în art. 8.2 de maijos.
2. Identificarea Bunurilor de Retur

Bunurile de Retur sunt identificate mai jos. Ele includ Bunurile din Aria delegarii, fie că există la Data
Intrării în Vigoare,fie căurmeazăa fi create sau încorporate la o data ulterioară în domeniul public.
a) Terenurile puse la dispoziţia Operatorului sau cumpărate de Operator sunt compusedin:
1) terenuri aflate în proprietatea Autoritatii delegante, care aparțin domeniului public şi pe care se află
construcţiile şi instalaţiile aferente serviciilor publice de gestionare ințegrataa deseurilor nepericuloase.
2) prin extensie,alte terenuri care suntstrict necesare pentru exploatarea echipamentelorşi lucrărilor.
b) Instalaţiile şi construcţiile puse la dispoziţia Operatorului sau realizate şi finanţate de Operator sunt
compuse din:
a) pentru precolectarea deseurilor: spatii amenajate pentru amplasarea euro-pubelelor, achizitia de euro-
pubele; !
b) pentru transportul deseurilor: Autospeciale compactoare;
c) pentru statia de transfer: echipamente si instalatii pentru sortarea, prelucrarea manipularea si
imbatotarea deseurilor;

c) Construcţiile publice folosite caateliere, laboratoare, birouri, depozite sau locuinţe de serviciu, care fac
parte din Serviciile sau sunt construite pedomeniul public afectat Serviciilor, dacă este cazul, sunt de
asemenea puse la dispoziția Operatorului.

ii, Articolul 8 — Sistemul Bunurilor deRetur

Părţile convin expres că Bunurile de Retur sunt puse: la dispoziţia Operatorului exelusiv pentru
furnizarea Serviciilor prevăzute în prezentul Contract de delegare.

Bunurile de Retur au următorul regim juridic. special:
a) Bunurile de Retur, care există la Data Intrării în Vigoare sau vor fi construite sau încorporate
domeniului public de către Autoritatea deleganta, constituie în prezentşi vorconstitui întregul patrimoniu
al Autoritatii delegante afectat Serviciilor. Operatorul recunoaşte că acestea sunt şi vor rămâne în

proprietatea Auțoriţatii delegante:
b) Bunurile de Rsturrealizate de Operatorsunt dela începutproprietatea Autoritatii delegante,
c) La încetarea prezentului Contract de delegare indiferent de motiv, Bunurile de Retur sunt înapoiate
Autoritatii delegante,în condiţiile prevăzute în art. 57 de maiJos.
d) Bunurilor de Retur li se aplică procedurile contabile specifice prevăzute în art. 44 de maijos.
e) Durâta de viață contabilă a Bunurilor de. Retur este aceeaşi cu Durata de Viaţă Tehnică în măsura
posibilului, în funcţie de modalitatea de amortizare. În Perioadade Tranziţie durata deviaţă contabilă va fi
cea ştabilită la Data Intrării în Vigoare şi va fi ajustată în decurs de un an de la Data Intrării în Vigoare,
după cum este stabilit în Anexa 3 a Dispoziţiilor Speciale — Partea de gestionare integrata a deseurilor
nepericuloase;

1. Operatorul declară că are suficiente cunoştinţe despre Bunurile de Retur, care există, la 3 luni de la Data
Intrării în vigoare.
În consecinţă:
a) cu rezervele menţionate în art. 22.3 de mai jos, renunţă în mod irevocabil să se prevaleze de orice
condiție, caracteristică ori situație a Bunurilor de Retur în scopul de a se elibera de obligaţiile ce-i
incumbă în temeiul prezentului Contract de delegare,
b) se angajează să îşi asume răspundereapentru ele în condiţia în care se afla la 3 luni de la Data Intrării în
Vigoare
c) cu toate acestea, Operatorul beneficiază integral de garanţiile producătorului privind echipamentele şi

lucrările,
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2. După Data Intrării în Vigoare, echipamentele şi construcțiile ce aparţin Autoritatii delegante sauterţilor
și care folosesc Serviciilor nu pot fi puse la dispoziţia Operatorului decât printe-un act adiţional la
prezentul Contract de delegare. În orice caz, acele bunuri vor fi mai întâi trecute în domeniul public al
Autoritatii delegante.

iii, Articolul 9 — Bunuri de Retur care pot fi reînnoite

1. În funcţie de natura lor sau Durata lor de Viaţă Tehnică, Bunurile de Retur se împart în bunuri care pot
reînnoite şi bunuri care nu potfi reînnoite.
2. Bunurile de Retur ce pot fi reinnoite sunt bunuri a căror Durata de Viaţă Tehnică, după cum este
stabilită în Registrul Mijloacelor Fixe, expiră înainte de termenul normal de expirare stabilit în art. 53.1 de
mai jos. Bunurile de Retur care pot fi reînnoite trebuie să fie înlocuite de Operator cel puţin o dată în
cussul prezentului Contract de delegare,
3, Bunurile de Retur, care nu pot fi reînnoite de către Operator, sunt celelalte Bunuri de Retur care, fie
prin natura. jor, fie din cauza Duratei de Viaţă Tehnică, nu pot fi reînnoite înainte de data normală de
expirare a Duratei prezentului Contract de delegare,

iv, Articolul 10 — Inventarul Bunurilor de Retur

1, O listă scurtă cu Bunurile de Retur la Data Intrării în Vigoare este inclusă în anexa 2 a Dispoziţiilor
Speciale — Partea Comună. O listă detaliată a Bunurilor de Retur ce potfi reînnoiteşi a celor ce nu pot fi
reînnoite este inclusă în Registrul Mijloacelor Fixe definit în art. 32 din Dispoziţiile Speciale — Partea
Comună.
2, În curs de 18 luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea deleganta şi Operatorul vor elabora
împreună o listă detaliată care să descrie Bunurile de Retur corvenite de păiţi. Inventarul Bunurilor de
Retur trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare bun: număr de. inventar,
denumirea, amplasarea. geografică, dacă pot fi reînnoite sau nu, data achiziţionării, costul. de achiziţie,
condiția tehnică, amortizarea, văloarea contabilă netă, valoarea de înlocuire.

Ulterior inventarierii şi acordului părţilor, valoarea contabilă netă a fiecărui bun este înregistrată în
contabilitatea Operatorului cel maitârziu în termen de 30 de zile, dar nu mai mult de 18 luni de la Data
intrării în Vigoare. Valoarea contabilă netă poate fi modificată datorită uzurii morale sau a capacităţii de
funcţionare slabe, prin acordulpărților sau, în absența acestuia, prin expertiză.

3, În timpul inventarierii, Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite, care nu au fost reînnoite înainte de Data

Intrării: în Vigoare, conform datelor din Registrul Mijloacelor Fixe, fac obiectul unei hotărâri: fie de
casare, fie de efectuare de lucrări de reabilitare sau îmbunătăţire, aşa cum se prevede în art, 22.2 de mai

jos, fie de menţinerea lorîn exploatare după expirarea Duratei Tehnice de Viaţă.

4. Un raport asupra inventarului Bunurilor de Retur indică modificările ce trebuie operate în Registrul
Mijloacelor Fixe. Raportul asupra inventarului Bunurilor de Retur constituie anexă la prezentul Contract
de delegare.

5, Inventarul Bunurilor de Retureste folosit pentru a ţine la zi Registrul Mijloacelor Fixe, în care Durata
de Viaţă Tehnică a fiecărui Bun de Retur trebuie armonizată cu termenele stabilite în anexa 3 a
Dispoziţiilor Speciale — Parteade de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase.

6. Registrul Mijloacelor Fixetrebuie să fie pus în permanență la dispoziţia Autoritatii delegante, în format

electronic. |
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7. În cel mult 6 luni de la stabilirea listei prevăzutela punctul 2 de mai sus, fiecare Localitateîşi va
înregistra Bunurile sale de Retur conform prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare şi va furniza Operatorului dovezile privind această înregistrare. Operatorulîși va înregistra şi el

în mod corespunzător drepturile sale de concesiune,

8. . Predarea sevaface pe baza de proces verbal de predare — primire.

y, Articolul 11 — Grănituirea

1, Din proprie iniţiativă sau din iniţiativa Autoritatii delegante, în plus faţă de obligaţia inventarierii
Bunurilor de Retur, Operatorul se angajează sa marcheze hotarele tuturor bunurilor corespunzătoare
existente care sunt înregistrate în Inventarul anexat prezentului Contract de delegare, pe cheltuiala şi sub
controlul Autoritatii delegante. Aceste bunuri includ terenuri, lucrări aferente proceselor de producţie. Un
raport va fi elaboratşi predat Autoritatii delegante.

2. De fiecare data când este necesar, Autoritatea deleganta îl sprijină pe Operator, în special în ceea ce
priveşte comunicarea planurilor hotarelor marcate, în relaţia cu serviciile sale administrative şi,

obligatoriu, în cazullitigiilor având ca obiectdreptul de proprietate asupra bunurilor,

3. În ceea ce priveșteaplicarea prevederilor prezentuluiarticol, părţile vor colabora ori de câte ori vafi
nevoie, astfel încât Operatorul sa poată depune diligenţele necesare în vederea identificării şi protecţiei
juridice a domeniului public, cu cheltuieli care să nu afecteze echilibrul economico-financiar al
Serviciilor.

vi, Articolul 12 — Bunuri de Preluare

1) Definiţia Bunurilor de Preluare

Mijloacele fixe, bunurile imobile şi mobile cumpărate sau construite de Operator având ca unic scop
furnizarea Serviciilor, cu excepţia celor menţionate în art. 7.1.2 de mai sus, sunt Bunuri de Preluare, în
sensul prezentului Contract de delegare.

La expirarea prezentului Contract de delegare, Bunurile de Preluare pot fi preluate de Autoritatea
deleganta, dar numai din proprie iniţiativă a acestuia, în schimbul indemnizării Operatorului în condiţiile
prevăzute de art. 55 de maijos, iar Operatorul seangajează să returneze Autoritatii delegante Bunurile de
Preluare în schimbul indemnizaţiei, la cererea scrisă a Autoritatii delegante.

În situaţia rezilierii prezentului Contract de delegare din culpa Autoritatii delegante, acesta vafi obligat să
preia Bunurile de Preluare în schimbuluneiindemnizaţii acordate Operatorului.

2) Identificarea Bunurilor de Preluare

Bunurile de Preluare sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din vehicule şi maşini
specializate, unelte, stocuri, aparatură şi programeinformatice specializate, fişiere şi baze de date, precum
şi, dacă este cazul, clădiri folosite ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau locuințe de serviciu ale

Operatorului, construite pe terenurile Operatoruluişi altele decât cele identificateca fiind Bunuri de Retur

în art. 7.2 de mai sus.
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vii, Articolul 13 — Inventarul Bunurilor de Preluare !

a) În decurs de 6 (şase) până la 12 (douăsprezece) luni. de la Data Intrării în Vigoare, Operatorul va
întocmi un inventarce descrie Bunurile de Preluare existente, evaluate la valoarea lor contabilă netă.

b) Inventarul Bunurilor de Preluare este pus în permanență la dispoziţia Autoritatii delegante, în format
electronic.

viii. Articolul 14 — Bunurile proprii

1. Definiţia Bunurilor Proprii

Celelalte Bunurile decât cele prevăzute în articolele 7 şi 12 de mai sus și care aparţin Operatorului,
constituie Bunurile sale Proprii. Ele rămân în proprietatea sa la data expirării Contractului de delegare, cu
excepţia cazuluiîn care părţile convin altfel.

2. kdentificarea Bunurilor Proprii

Bunurile Proprii sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din anumite clădiri folosite ca
birouri sau locuinţe, de care, datorită amplasării sau situaţiei loc, nu este rievoie în mod esenţial să rămână

ca o parte integrantă a furnizării Serviciilor la încetarea. Contractului de delegare şi, dacă este cazul, din
vehicule cu motor ne-specializate, echipamentşi mobilă de birou şi programe informatice ne-specializate.

îx, Articolul 15 — Sistemul Bunurilor de Preluare şia Bunurilor Proprii

1. Bunurile de Preluare şi Bunurile Proprii suntşi rămân în proprietatea Operatorului.

2. Operatorul nu poate înstrăina Bunurile. de Preluare şi nu le poate ipoteca fără aprobarea expresă
prealabilă a Autoritatii delegante, .

3. Operatorul poate cumpăra sau înstrăina oricând Bunurile sale Proptii, însă doar dacă acest lucru nu are
un efect negativ asupra furnizării corespunzătoare a Serviciilor.

4, Operatorul poate folosi Bunurile sale Proptii şi, cu condiţia autorizării de partea Autoritatii delegante,
conform art. 58.1, anumite Bunuri de Preluare, în vederea furnizării altor servicii decât Serviciile.

 

 



 

 

D. CAPITOLUL, MII —PĂRŢILE CONTRACTANTE

i Secțiunea ] — Drepturile şi Obligatiile Autoritatii delegante

ii, Articolul 16 — Drepturile Autoritatii delegante

16.1. Autoritatea delegantaare următoarele drepturi:

1. să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;
2. să aptobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice

aferente serviciilor publice de gestionare integrataa deseurilor nepericuloase;
3, să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, de investiţii, în scopul realizării

acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a
localităţilor şi de amenajarea teritoriului, de urbanism şi de mediu;

4. să realizeze investiţii de interes comun în domeniulinfrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor
publice de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase prin asociere intercomunală;

5. să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de gestionare integrata a deseurilor
nepericuloase; |

6. să contracteze şi să garanteze în condiţiile legii împrumuturi pentru finanţarea programelor de
investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de gestionăre integrata a deseurilor
nepericuloase;

7. să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile publice atribuite, să verifice stadiul de realizare a
investiţiilor, precum şi modulîn care este satisfăcutinteresul public, să verifice respectarea obligaţiilor
asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a Operatoruluişi în condiţiile prevăzuteîn caietul de

sarcini şi în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice gestionare integrata a
deseurilor nepericuloase;

8. să îşi manifeste intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi de a solicita operatorului încheierea
contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri; |

9. să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare din motive excepţionale
legate de interesul naţional sau local;

10. să aprobe structura și ajustările de tarife propuse de către Operator, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;

| 1. să rezilieze Contractul în cazul în care Operatorul nuîși respectă obligațiile asumate prin prezentul
Contract de delegare.

16.2. Asociaţia, creată în conformitate cu Legea 215/2001 de către Localitățile semnatare în scopul
pregătirii şi promovării proiectelor de modernizare și de extindere a serviciilor de de gestionare integrata a
deseurilor nepericuloase [a nivel localşi regional, se va substitui autorităţilor administrației publice locale
semnatare şi va deveni Autoritate deleganta, în cazul unui transfer al competenţelor autorităţilor
administraţiei publice locale privind Serviciile către Asociaţie

iii, Articolul 17 — Obligatiiie Autoritatii delegante

Obligaţiile Autoritatii delegante sunt:

1. să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentul de organizare şi funcţionare d serviciilor
publice de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase pe baza normelor-cadru, în conformitate cu
legislajia în vigoare;

2. să aprobetarifele pentru serviciile publice de gestionare integrataa deseurilor nepericuloase,
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3, să verifice periodic următoarele:
a. serviciile publice de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase furnizate şi nivelul de

calitate al acestora;
b. îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea

acestora;

6. menţinerea echilibrului contractual rezultat prin atribuire și stabilit prin regulamentul de
oigânizare şi funcţionare a serviciilor: publice de gestionare integrata a deseurilor
nepericuloase;

d. asigurarea unorrelaţii echidistante şi echilibrate între Operatorși Utilizatori;
e. clauzele de administrare,întreţinereşi predare a Bunurilor Publice, planul socialdelimitare

a efectelor negative ale concedierilor;

f. independența managerială a Operatorului faţă de orice ingerințe ale autorităților şi
instituţiilor publice;

4, să predea Operatorului la Data întrării în Vigoare a prezentului Contract toate bunurile, instalaţiile,
echipamentele și dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent,libere de orice sarcini, pe
bază de proces-verbal de predare-preiuare;
să notifice părţilorinteresate informaţii referitoare la încheiereaprezentului Contract;

6. să faciliteze Operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public și privat, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;

7. să-şi asume pe perioada derulării Contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din
calitatea sa de proprisiar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina Operatorului prin
Contractul de delegare;

8. 'să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât capacitatea de a realiza

serviciile de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase să rămână cel puţin constantă pe toată
durata concesiunii;

9. să nu-l tulbure pe Operatorîn exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul Contract de delegare;
10. să nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare în afară de cazurite prevăzute expresde lege;
11,să notifice Operatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor

Operatorului.

W
a

îv, Secțiunea 2 — Obligațiile Operatorului ,

v, Articolul 18 Principiile de bază ale Serviciilor

În conformitate cu principiile operaţionale generale definite în art. 1; 2 şi 3 din Dispoziţiile Speciale —
Partea Comună şi cu respectarea echilibrului economico-financiaral Serviciilor, Operatorultrebuie:

|. să furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu și constant Serviciile de gestionare integrata a
deseurilor nepericuloase;
2. să adapteze Serviciile la noile cerinţe ale Utilizatorilor, de fiecare data când este necesar şi în termene
detimp rezonabile din punct de vederetehnic;
3, să trateze Utilizatorii în mod echitabil, să nu ofere în mod preferențial accesulla Serviciile și să le
furnizeze Serviciile conform Contractului.

şi are,în special, următoarele obligaţii :

i. să obțină dela autorităţile competente:
a) autorizaţia de funcţionare, potrivitlegii;
b) autorizaţia eliberată de autoritateateritorială pentru protecţia mediului;
c) autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de Administraţia Naţională "Apele Române”,

conform competenţelorlegale;
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10.

HI,
12,

13

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20,

21,
22.

să respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de
salubritate;
să servească toţi Utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obţinut Delegarea în condiţiile
prezentului Contract şi ale regulamentului local de organizare și funcţionare a serviciului public de
gestionare integrata a deseurilor nepericuloase;
să respecte. angajamentele luate cu privire la. indicatorii de performanță stabiliți de autorităţile
administraţiei publice locale prin caietele de sarcini şi să plătească penalităţi pentru nerespectarea
indicatorilor de performanță angajaţi;
să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitateşi să asigure
accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării
serviciilor publice de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase în conformitate cu clauzele
Contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi, preievând şi utilizând anual o sumă
egală cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli;
să preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare,
patrimoniul, precum şi personalul angajat, aferent realizării serviciilor publice de gestionare integrata a
deseurilor nepericuloase;
să furnizeze serviciile publice de gestionare integrata a deseurilor. nepericuloase, conform prevederilor
din caietul desarcini, în condiţii decalitate şi eficiență;
să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vorfi utilizate în activitatea de gestionare integrata a
deseuriloi nepericuloase;
să plătească redevenţa Ia valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în Contractul de delegare;
să efectueze întreținerea,reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum şi reparațiile capitale ce
se impun labunurile din patrimoniul concesionat;
operatorul va lua toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea
Contractului de delegare, capacitatea de a realiza serviciile publice de gestionare integrata a deseurilor
nepericuloase a Autoritatii delegante să fie cel puţin egală cu cea existentă la Data Intrării în Vigoare a
acestuia;

să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare
Autoritatii delegante;
să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii. Investiţiile care se
realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata
Contractului de delegare, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; se va menţiona explicit
modul de-repartiţie a acestorbunuri la încetarea din orice cauză a acestuia;
să propună Autoritatii delegante scoaterea din funcţiune a mijloacelor. fixe aparţinând patrimoniului
concesionat în bazalegislaţiei în vigoare;
să transmită Autoritatii delegante modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și
situaţia. patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru
înregistrarea în contabilitatea Autoritatii delegante;
să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la
încetarea Contractului de delegare;
să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru
asigurarea continuițăţii activităţii;
să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru bunurile din patrimoniul public, conform
legislaţiei în vigoareprivind asigurările;
să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța a locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;
să predea la încheierea Contractului de delegare toată documentaţia tehnico-economicăreferitoare la
Serviciile gestionare integrata a deseurilor nepericuloase;
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23, să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice gestionare
integrata a deseurilor nepericuloase (condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia

muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniuluietc.)
24. ia încetarea Contractului de delegare, să încheie cu Autoritatea, delegantaul, un contract de vânzare-

cumpărare avândca obiect Bunurile de Preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcinişi stabilite prin
prezentul Contract de delegare,în privinţa cărora Autoritatea deleganta şi-a manifestatintenţia de a le
dobândi; | -

25, la încetarea Contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungere la. termen, excluzând forţa
majoră, Operatorul este obligat să asigure continuitatea furnizării serviciilor publice de gestionare
integrata a deseurilor nepericuloase, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de
către Autoritatea deleganta;

26. în cazul în care Operatorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să
conducă la imposibilitatea realizării Serviciilor, va notifica de îndată acest fapt Autoritatii delegante,

în vederealuării măsurilorce se impun pentru asigurarea continuității Serviciilor.

Operatorul nu vaacorda nici unei persoarie angajate de Autoritatea deleganta sau de subcontractanţii sau
mandatarii acestuia, nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a
acţiona, pentru că a acţionat sau că s-a abținut să acţioneze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în
favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract.

vi, Articolul 19 — Obligaţia dea încheia contracte deutilizarea serviciilor

Operatorul se obligă să încheis un contract de utilizare a serviciilor şi în urma acestuia să furnizeze
servicii de gestionare integrata a deseurilor nepericuloase la cererea oricărui proprietar sau chiriaş din
clădirile amplasate. în interiorul Ariei de Compententa , dacă aceștia îndeplinesc condiţiile stabilite în art.
44 -48 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

vii, Articolul 20 — Obligaţii generale privind lucrările

i, Operatorul are obligaţia generală de a executa lucrările necesare pentru furnizarea, adaptarea şi
extinderea Serviciilor în mod corespunzător, în condiţiile financiare prevăzute în articolele 9-12 din
Dispoziţiile Speciale — Partea Comună, indiferent de natura lucrărilor ce trebuie efectuate și indiferent de
bunurile aferente acelor lucrări. Aceasta obligaţie generală a Operatorului decurge în mod direct din
obligaţia prevăzută în art. 18 de mai sus privind furnizarea Serviciilor în mod permanent, continuu şi
constant. !

Pentru a asigura executarea corespunzătoare a acestei obligaţii, ea este însoțită de:

a. obligaţia permanentă de a întreține Bunurile de Retur în stare funcţională acceptabilă în vederea
îndeplinirii funcţiilor cărora le sunt destinate şi obligaţia de a înlocui aceste bunuri;

b. obligaţia de întreţine Bunurile de Preluare şi eventual de a le înlocui pentru a permite Autoritatii
delegante sa-și exercite efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la încetarea prezentului Contract de
delegare.

2. Pentru executarea corespunzătoare a prezentului Contract de delegare şi pentru controlul său, lucrările

efectuate de Operator trebuie să facă parte dintr-una dintre categoriile definite în articolele 6, 7 şi 8 din
Dispoziţiile Speciale — Partea Comună, adică:

a. Întreţinere
b. Înlocuire
 

17

 

 



 

 

c. Reabilitare, extindere, modemizare

3. Operatorul trebuie să efectueze lucrările de investiții stabilite în Planul de Investiţii, în condiţiile şi la
termenele prevăzute de acesta.

viii. Articolul 21 — Obligaţii financiare privind Lucrările de Întocuire

Bugetul minim al Lucrărilor de Înlocuire ce trebuie efectuate pe Durata prezentului Contract de delegare
este stabilit în Anexa ___ la prezentul Contract de delegare la sfârșitul Perioadei de Tranziţie după ce se
convine asupra inventarierii bunurilor şiva fi ajustat la sfârşitul fiecărei perioade de cinciani.

îx, Articolul 22 — Obligaţii specifice în cursul Perioadei de Tranziţie

|. Perioada de Tranziţie se întinde de la Data Intrării în Vigoare pe o perioadă de 3 luni şi are ca scop
implementarea Pianului de Acţiuni Prioritare care va fi anexat la prezentul Contract de delegare după
elaborarea și semnareasa, cel maitârziu la 6 luni de la Data Intrării în Vigoare.

2, În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul trebuie să execute lucrările de reabilitare şi modernizare, pe

care le consideră necesare pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciilor, pe care le identifică cu ocazia
inventarierii menţionate în art. 10.2 și 10.3 de mai sus şi pentru care dispunede resursele necesare.

Operatorul este în special obligat să prezinte un plan de îmbunătăţirea continuității Serviciilor în termen
de 6 luni de la DataIntrării în Vigoare. Acest plan va cuprinde o descriere în detaliu a dispozitivelor de
protecție şi va recomanda lucrări de reabilitare și îmbunătăţiri tehnice.

La sfârșitul Perioadei de Tranziţie, Operatorul va face o descriere amănunțită, în raportul său anual către
Autoritate deleganta, menţionatîn art. 45 de maijos,a tuturorinvestițiilor realizate în cursul Perioadei de
Ttanziţie, precum şi despre rezultatele planului de îmbunătăţire prevăzut maisus.

3, În cazul în care anumite bunuri prezintă deficienţe grave în cursul Perioadei de Tranziţie, pe care
Operatorulnu le poateîndrepta prin executarea de lucrări de reabilitare şi modernizare sau prin executarea

de Lucrări de Înlocuire, Părţile convin să colăboreze în vederea identificării unei soluții tehnice şi
financiare care să remedieze deficienţa. Dacă acestlucru nu este posibil, se vor aplica prevederile art. 60
de maijos.

x, Articolul 23 — Exercitarea drepturilor şi intereselor contractuale ale părților

|. Operatorul se oblipă să-l informeze pe Autoritatea deleganta în legătură cu orice schimbare a structurii
capitalului social sau al acţionariatului Operatorului, care ar putea conduce la o exercitare a controlului
asupra Operatoruluiîn condiţii diferite faţă de cele existente la Data Intrării în Vigoare.

2. Operatorultrebuie să gestioneze şi să furnizeze singur Serviciile, Dacă există riscul pierderii drepturilor
sale, Operatorul nu poate să transfere nici în întregime, nici în parte drepturile ce-i revin conform
prezentului Contract de delegareși nici să-şi substituie, prin propria putere, un terţ în exercitarea integrală
sau în parte a drepturilor şi competenţelor acordate de către Autoritate deleganta prin operatorea
Serviciilor, fără acordul prealabilşi explicit al Autoritatii deiegante.

În cazulîn care Operatorul recurge [a terţiîn executarea unoratribuţii, obligaţii sau competenţeceîirevin
în virtutea prezentului Contract de delegare, rămânesingurulrăspunzătorîn faţa Autoritatii delegante.

îă

 



 

 

xi, Articolul 24 — Respectarea prevederilor legale

1, Pe întreaga durată a Contractului de delegare, Operatorul se obligă să respecte prevederile lepale și
reglementare în vigoare. Se reamintește expres că, din proprie iniţiativă, Autoritatea deleganta poate
stabili astfel de standarde atunci când interesul public o cere. În acest scop, Operatorul trebuie să adapteze
modul de furnizare a Serviciilor şi bunurile care fac parte din aceste servicii la noile reglementari şi

standarde, în concordanţă cu principiul adaptabilității menţionatîn art. 2 din Dispoziţiile Speciale — Partea
Comună.

2. Operatorulnu se poate prevala denici o modificare sau completare a prevederilor legale şi reglementare
şi a standardelor aplicabile la Data Intrării în Vigoare pentru a se exonerade vreunadintre obligaţiile ce-i
revin conform prezentului Contract de delegare, fără a se limita prin aceasta aplicarea, dacă este cazul, a
art. 60 de maijos și a prevederilor Dispoziţiilor Speciale legate de modificarea şi/sau ajustarea preţurilor
şi tarifelor, mai ales dacă durata și obiectul lucrărilor de confornare pot genera un dezechilibru
economico-financiar în furnizarea Serviciilor,

xii, Articolul 25 — Responsabilitățile şi asigurările Operatorului

1. Responsabilitatea generală a Operatorului

Operatorul este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor, pe care le gestionează pe propriul sau
rise, în conformitate cu Contractul de delegare,

Orice răspundere care ar putea rezulta din furnizarea Serviciilor sau care ar putea interveni în urma
exploatării sau deţinerii bunuriloraferente Serviciiloreste transferată Operatorului.

2, Obligaţia de a realiza indicatorii de performanţă

I.Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor publice de gestionare integrata a deseurilor
nepericuloase sunt prevăzute in Regulamentul de functionare al serviciului, Anexa „Indicatori de
Performanta” parte integrantădin contractulde delegare.
2, indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de Operator în asigurareaserviciilor
publice de gestionareintegrata a deseurilor nepericuloase,
3. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de
gestionare integrata a deseurilor nepericuloase, avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptarea permanentăla cerinţeleutilizatorilor;
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de gestionare integrata a

deseurilor nepericuloase;
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.
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xiii. Articolul 26 — Obligatiile faţă de terţişi contracte cu terții

|. Operatorul poate semna orice contract cu terţi în scopul asigurării furnizării Serviciilor, în special
pentru achiziţia energiei electrice, valorificarea deseurilor reciclabile, neutralizarea celorialtedeseuri,
conform termenilorart. 23,2 de mai sus.

2. La Data Intrării în Vigoare, toate obligaţiile faţă de terţi contractate de operatorii existenţi la data
semnării prezentului Contract de delegare sunt transferate Operatorului, în special cele ce decurg din
execuiarea angajamentelor anterioare, cu excepţia obligaţiilor de natură financiară transferate Autoritatii
delegante, lista acestora fiind elaboratăîn cursul Perioadei de Tranziţie şi anexată la prezentul Contract de
delegare.

Părţile convin expres că aplicarea prezentuluiarticol nu poate limita sau reduce obligaţiile Operatorului,
care rezultă din Contractul de delegare.

3. De fiecare dată când Operatorul încheie un contract cu terți în legătură cu Serviciile, Autoritatea
deleganta va putea să ia locul Operatorului, în cazulîncetării prezentului Contract de delegare din orice
motiv.

xiv, Sectiunea 3-- Drepturile şi atributiile Operatorului

XV, Articolul 27 — Drepturile Operatorului

Operatorul are următoarele drepturi:
|. “să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspundereasa, bunurile,activităţile şi serviciile publice

ce fac obiectul contractului de delegare:

2. -să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate,

3, să aplicetariful aprobat conform prevederilor legale;
4. să propună modificareatarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibruiui

contractual.

xvi. Articolul 28 — Întinderea exclusivității furnizării Serviciilor
 

1; Pe durata prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta deleagă în mod exclusiv
Operatorului furnizarea Serviciilor în Aria delegarii, conform prevederilor punctului 2 de maijos. Prin
urmare, Autoritatea deleganta se obligă să nu acordenici o autorizaţie administrativă sau de altă natură,

care ar putea ducela limitarea sau împiedicarea Operatorului în exercitarea drepturilor sale de furnizare în
exclusivitate a Serviciilor,

Autoritatea deleganta se obligă de asemenea să depună toate eforturile pentru a-l proteja pe Operator

împotriva atingerilor de orice natură aduse exerciţiului drepturilor sale exclusive în Aria delegarii și, în
cazul litigiilor, să-l sprijine pe Operator până la soluţionarea acestora.

2. Operatorul nu poate în nici un caz să ceară tragereala răspundere Autoritatea deleganta în temeiul
punctului 1 de mai sus, cu excepţia cazului în care nerespectarea exclusivităţii ar fi provocată de un act
săvârşit cu intenţie de Autoritate deleganta sau de neindeplinirea de către acesta a obligaţiilor sale
prevăzute în prezentul Contract de delegare. Astfel, Operatorul se obligă să exercite orice acţiune şi cale
de atac pentru a obţine respectarea de către terţi a dreptului său de exclusivitate şi pentru ca obligaţiile ce
incumbă acelorterţi să fie îndeplinite de către aceștia,
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xvii, Arţicolul 29 — Atribuţiile Operatorului privind Incrăriie

|. Conform art. 24 de mai sus, Operatorul deţine, prin delegare de la Autoritatea delegania, integralitatea
atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de dispoziţiile legale şi reglementare aplicabile şi, în special, de
legislaţia privind regimul juridic a! proprietăţii publice şi private, în scopul executării lucrărilor
menţionate în art. 20 de mai sus. Operatorul nu poate exercita competențele respective decât atunci când
acestea sunt necesare. pentru realizarea acelor lucrări ce fac parte din Contractul de delegare şi pentru
exploatarea echipamentelorşi instalaţiilor rezulțate din lucrările respective,

2, Operatorul îşi poate exercita atribuţiile şi competențele menţionate la punctul i de mai sus numai dacă
respectă toate prevederile legale și reglementare precum şi cu procedurile aplicabile şi regulile speciale
impuse de Autoritatea deleganța pentru realizarea echipamentelorşi lucrăriior specifice,

3, În plus, Operatorul trebuie mai întâi să informeze Utilizatorii şi alte persoane implicate daspre orice
lucrări efectuate pe terenurile lor sau despre limitarea drepturilor de proprietate, aşa cum se prevede în art.
20 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

Operatorul se angajează sa plătească, conform prevederilor legale aplicabile, o despăgubire persoanelor
pentru prejudiciile ce rezultă din lipsirea şi tulburarea folosinţei serviciilor menţionate în art.5.1, pe care
acesteatrebuie sa le suporte ca o consecință a executării de lucrări de către Operator conform prezentului
Contractde delegare.

Sectiunea 4 — Personalul Operatorului şi Politica de Sosire Untane,

xviii. Articolul 30- Personalul
 

|. Personalul Operatorului este supus legilor şi reglementărilor aplicabile din România, precum și
contractelorcolective de muncăaplicabile sectorului de activitate respectiv.

2. Operatorul se angajează să aplice o gestiune a resurselor umane corespunzătoare, să dezvolte un
management corespunzător în scopulutilizării cât mai eficiente a resurselor umane existente,

3, Operatorul va include o evaluare a acțiunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane în raportul
anualdefinit la art. 45 de maijos.

XIX. Articolul 31 — Personalul şi pregătirea profesicrnali,

1.Evoluţia numărului de angajaţi

În primete 3 luni de la Data Intrării în Vigoare,în timpul Perioadei de Tranziţie Operatorul se obligă să
mențină numărul angajaţilor la un nivel cel mult egal cu cel folosit de operatorul existent

(operatorii existenţi) sau, după caz, de fiecare Localitate semnatari, pentru Serviviile, la Data

Semnării prezentului Contract. Personalul cu care s-a convenit disponibilizarea, pensionareaanticipată
sau încetarea voluntară a contractului de muncă vor părăsi societatea coriferz: pianuiui convenit, Numărul
personalului este definit ca totalul persoanelor ce ocupăefectiv o funcţie în cadrul Cpezatotui
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unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată încheia: imitate cu
legeaaplicabilă. Nici o disponibilizare nu va fi permisă timp de un an de Pure ură 308,   
2. Pregătirea profesională

   

   

  

În ceea cepriveşte cadrele de conducere, Operatorul se angajeazăsă continue
de pregătire profesională, în special sub aspectele organizării industriale ei sc
managementului. În ceeace priveşte personalul de execuţie, Operasezi:
îmbunătățească politica de pregătire profesională, în special sub aspectele teh

 

“nue şi să

rai

 

XX. Articolul 32 — Atribuţiile specifice ale agenţieiE
 

  

 

  

mie orizarea Şi
>, trebuie să

ţia și sescinile,

|. Fiecare dintre agenții angajaţi de Operator, conform lepislaţiei în vigoars, pen-r.
supravegherea furnizării serviciilor publice de gestionare integrata 3 deseuriin” neperic:

poarte un semn distinctiv şi vizibil, precum şi o legitimaţie pe care să fie man: 8

 

E. CAPITOLUL IV-— CONTRACTE DE COLEARE 4

 

  
fire diepre

 

  
  

  

  

i, Articolul 33 — Condiţiispec

1. Defiecare dată când Operatorul stabileşte că o creştere plantiicată a
unorinstalaţii de producţie suplimentare, părţile sunt de'acord să procedeze €

 

“salizarea

stalaţiei de

ice necesare
i. Operatorulva fundămenta necesităţile de instalaţii suplimentars şi va

producţie ce va fi realizată şi le vatransmite Autoritatii delegan:e.
achiziţiei publice vorfi puse la dispoziţia Autoritatii delegante czcă 

2. Toate contractele încheiate de către Operator trebuiesă fie conforme c
sens, Operatorul trebuie să pregătească documentația pentru achiziții pu
termenii și condiţiile pentru achiziţionarea de instalaţii de producție sup!
trebuie să se încadreze acestea din punct de vedere caiitativ și cartii ti,

 

3. La caracteristici tehnice echivalente, alegerea câştigătorului se va farasa ce prețul
serviciilor/lucrărilor, care vor fi executate.

achiziţii

 

4. Un contract de achiziţii publice va fi încheiat între Operatoeşi
publice,în conformitate cu art. 34 de maijos.

 

i tarife

 

5. Operatorul trebuie să evidenţieze impactul preţului serviziiiuri rare be az done si
şi să raporteze în mod expres acesta Autoritatii delegante.

seneturii

 

6. După recepţionarea noilor lucrări Operatorul va avea tis;
nou create.
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il. Articolul34.

 

   

  

 

Operatorul declară că îşi cunoaște drepturile şi obii : născute

  

        

 

din contractele încheiate de foștii operatori înairi par “nsferate
Operatorului. În consecință, Operatorul se obligă ci ntae 22 conform
termenilor şi condiţiilor corespunzătoare, care vor fi stabi e pă

TITLUL IH- SISTEMUL FINANCIALȘI

F.  CAPITOLULA -

i Articolul 35 - Pret

1, Operatorul este autorizat sa furnizeza Uiilizase: “eseurilor
nepericuloase, în condiţiile stipulate în titlul II al Disr

 

La Data Întrării în Vigoare, Operalorul vu apiicapui
Dispoziţiile Speciale — Partea de Gestionare Întegr

 

2. Operatorul va încasa toate veniturile role sii ct e ctiiae și
Utilizatorii Serviciilor.

  

  3, Tarifele practicate pentru serviciile de gestionare ine
principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activit:i

a) costuri de operare;
b) costuri de intretineresi reparatii;
6) costuri financiare;

d) redeventa;

e) realizarea de investiții si reparalii q

 

       

  

f) plata serviciului datoriei aferente cre i n cu 1enzile si
comisioanele aferente);

8) profit (in conforrmnitaie cu preve zii : i: pontru
dezvoltare;

Structuratarifelor şi nivelele de tarifare trebuie să desc: (|? exces. 2i ramie să fie

  

  

 

stabilite ţinând cont de gradul de suportabiliis:

5 pentru

«tului
"i > privind

Operatorul va pregati un plan de afaceri pe baza că
urmatorii trei ani, Strategia de stabilire a -ar.fel-
contract va incorpora si prevederile Hoturerea ne. 2
accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati |

   
  

   

Strategia de tarifare va presupune ajustari ale tarizala: es €
cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si în ter
tabel cu ajustari ale tarifelor in termeni reali r

operatorului, realizarea de inveştitii pentru e. în

fondurilor de coeziune pentru primii tre; ani avari

:clus un
bila a

      

 

 

 

 
 



 

 

. Tarif: j — _ Ajustaritariein termeni reali

1 atiulie 2011: |. 1 ian/lulie: 2012: î-ian/lulie 2013
Tarif gunoi o %W a ! A g

 

 

     
 

Tarifele mai sus .menţionăte reprezintă o, estimare a tarifelor minime necesare luând în considerare
evoluţia viitoare a costurilor de operareși impactul proiectului de investiţii finanța. din fonduri de
coeziune. Acestetarife pot suferi ajustări şi modificări în funcţie de următoarele elemente;
9. condiţionalităţite: incluse-în decizie/contract” de;finanțare pentru obţinerea finanțării din fonduri de

coeziune sâu de la.bugetul destat; .
10; condiționalităţile incluse :îri- 'contrăctiil de împrumut pentru co-finanțarea proiectului finanţat din

fonduri de coeziune;

11, impactul strategiilor viitoare de investiţii îîn conformitate cuu master planul.

Toate aceste majorari se vor face de la un îarif initial (TI) ce va fi stabilie iin cadrul contractului de

delegare:si-care-se-vaa aplica.de la data intrariiin vigoarea contractului.

ini acceptarea si semnarea prezeitului&contract de delegare a gestiunii, Consiliile Locale ale Unitatiilor
Administrativ Teritoriale accepta. acest mecanism de tarifare, Acceptarea mecanismuluide tarifare

prezentat reprezinta automat si decizie de aprobare aa tarifelor viitoare „pe care Concesionar ul le va
caleula conform metodologiei. prezentate.

In prima jumatate a: fiecarui. an, “prin actualizarea -“planului de afaceri al operatorului, se va estima
necesitatea, de ajustari de tarife suplimentare. În cazuliin care aceste cresteri de tarife suplimentare sunt

necesare, Operatorul. va pregati un Studiu. in acest. sens, care va .fi supus aprobarii fiecarei Unitati
Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociatiei.

Tarifele vorincludetoate costurile ocazionate de sarcinile aparute ulterior semnarii delegarii gestiunii.

Operatorul are obligatia de a prezenta Autoritații: Delegante metodologia de calcul a tarifelor de gunoi
inaintea fiecarei: majorari. Autoritatea” Deleganta are obligatia ca in-termen de 15 zile de la depunerea
documentatiei de catre Operatorsa aprobenoile-tarife propuse sau saprezinte eventualele obiectiuni la

modalitatea de calcul câtre:Operator. In cazul ini care Autoritatea Deleganta nu prezinta un rapunsin
termenul stipulats€sevaconsidera «ca.aceasța a acceptat noile tarife.

i Articolul 36-- Obligaţiile Fiscaleale:Operatotului

a) Operatorul este supus: legislației fiscale. şi contabile apliesbile În bazaacestor prevederi, acesta webuie
sa plătească toate impozitele, taxele şi cheltuielile ce-irevin.

b) În ceea ce priveşte legislaţiă fiscală, Autoritatea delegantă va sprijini ia obţinerea defacilităţi fiscale
preferenţiale pentru. impozitele pe bunurile:“imobile ce- aparțin,prin natura sau scopul lor, Autoritatii
deleganie,precum și pentru alteimpozite care sereflectăîn nivelul preţurilor şitarifelor,

c) Pentru aplicarea Contrăctului de. delegare; se prevede. expres că:

|. Amortizările definiteîn art. 40. ['.de mai jos suntdeduetibilefiscal;
2, Provizioanele definite în art. 40, de mai jos nu sunt deductibile fiscal la data semnării prezentului
Contract;
3. Operatorul recupereazătâxa pevaloarea adăugată;

 

- 24

 



 

4, În situaţia realizării unor proiecte de investiţii cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene se vor aplica prevederile. legale-îni vigoare privind constituirea, alimentarea şi utilizarea
Fondului de întreţinere; înfocuire şi dezvoltare,,

d) Prevederile art. 35 de mai sus legate de preţuri şi tarife au fost stabilite în special în considerarea
prevederilor art. 36.3, care sunt o consecință directă a regulilor contabile aplicabile prezentului Contract
de delegare. - !

e) În consecință,în cazul în care prevederile referitoare [a fiscalitate dinart. 36.3 nu ar fi incluse explicit
sau implicit în reglementările fiscale aplicabile, Autoritatea deleganta se obligă să dezvolte o astfel de
politică și practică administrativă încât, prin instrucţiuni adecvate, aplicarea prevederilorart, 36.3 să se
facă în conformitate cu legea.

£) Toate taxele și costurile, înindiferent de natura lor, trebuie incluse în preţul lucrărilor/serviciilor facturate

de către Operator.

8) Prevederile art, 36 şi ale articolelor care au legătură cu acesta, menţionateaici, care nu sunt contorme

legislaţiei în vigoare laData. Intrării în Vigoare. vorfi aplicabile imediat după aprobarea noilor norme
legale ce permit aplicarea lor.

ii, Articolul 37 — Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public

Operatorului nui se percep taxe: pentru ocupărea domeniului public.

iv, Articolul:38 — Alte costuri, taxe şi suprataxe

a. Introducerea de naicosturi, taxe şi creşterea saureducerea taxelor 'şi costurilor existente constituie
circumstanțe. neprevăzute în- sensul art. 60 de mai jos şi vor conduce la negocieri între Operator şi
Autoiitatea deleganta privind posibile modificări ale mecanismului de modificare / ajustare a prețurilor şi
tarifelor. .

b; Redevenţa : i pe .

Operatorul vaplăti Autoritatii delegante! o>redevenţăîntermenii şi condiţiile prevăzute maijos:
a) Redevenţa va fi o sumă fixă egalăcu 5,000 lei/an. Ă
b) Redevenţa va fi plătibită anual, în avans, în termen de 60 (şaizeci) de zile de.la începutul fiecărui An

Contractual, prima plată fiind efectuatăîîn termen.de 180 e sută optzeci) de zile de la Data Intrării în

Vigoare.

c) Plata Redevenţei va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul că
Autoritatea deleganta nu a solicitat efectuarea plăţii. ca un motiv pentru. neefectuarea de către Operator

fa timpa plăţilor privind Redevenţa. :
d) Valoareaşi-scadenţaRedevenţei potfi modificate prin acordul Părţilor. :
e) Redevenţa va reveni. Localităţilor semnatare, Proporțional.

£) În cazulunui transfer către Asociaţie a competenţelor Localităţilor privind Serviciile, Redevenţaseva
plăti Asociaţiei. . ,

8) În cazul înlocuirii sisteniului Redevenţei. cu un nousistem de amortizări şi provizioane. acest nou
sistem va fi automataplicat prezentului Contract de delegare.

Autoritatea deleganta se obligă să finanţeze anual investiţii în sistemele concesionatede o valoare cel

puţin echivalentă cu valoarea redevenţei plătite de Operator, cu respectarea prevederilor legale

aplicabile, |
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G. CAPITOLULII - SISTEMUL CONTABIL

: poa
i Articolul 39— Principiul separaţiei între activităţi

IN Operatorul se obligă să. ţină un sistem de contabilitate general conform normelorlegale şi reglementare
aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de
delegare. .

2, În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatotul trebuiede asemenea să implementeze unsistem operaţiona!
decontabilitate analitică, conform prevederilorart. 29 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

ii, Articolul 40 - Amortiza re şi Provizioane

]. Amortizarea definită conform. legislaţiei fiscale, se aplică la valăarea de intrare a unui bunși se întinde
pe întreaga durată de. viaţă contabilă a sa. Doar Bunurilor de Preluare şi Bunurilor Proprii li se aplică

amortizarea.

2. Provizioanele pentru Uzura Morală se aplicătuturor Bunurilor de Retur, care pot saunusăfie reînnoite,
finanţate de Operator.. Scopul'lot:.este acela de a permite reconstituirea capitalului investit de către
Operator îi numele. Autoriţatii -delegante. Acestea se aplică doar primului bun nou achiziţionat de

Operator, cu excluderea acelor bunuri achiziţionateîn scopul.înlocuirii bunurilor concesionate iniţial de
către Autoritatea eleganta, i

Rata anuală a acestor provizioane, reprezintă raportul dintre valoarea de achiziţie a bunului, pe de o parte,
şi. numărul de ani rămaşi până la expirarea duratei normale a Contractului de delegare sau numărul 10
(zece) dacă aau rămas mai puţin «de 10 ani până la data respectivă, pe de altă parte,

3, Provizioanele de talocuiire se aplică fifiecărui Bun de Retur ce poate fi înlocuit. Acestea se constituie în
anticiparea înlocuirii bunului de către Operator. - :

Când bunuleste înlocuit,valoarea de achiziţie.a bunului este înregistrată în bilanţ la activ și provizionul
acumulat în bilanț la pasiv este transferat, după ajustare, în contul „Drepturilor Autoritatii delegante”, un
cont de debital bilanţului ce priveşte partea Autoritatii delegante din Bunurilorde Returfixe.

Ajustări vor fi. operate.fie:prin majorarea rezervelor de depreciere ale provizionului de înlocuire, dacă
provizionul este insuficient, cu uri debit:ce corespunde contului de profit şi pierderi, fie prin retragerea
rezervelor de deprecieredin contul provizionului de înlocuite,dacă acesta este excedentar, cu un credit ce
corespunde contului de profit şi pierderi.» -

  

Deficitul sau. excedentul provizionului de inlocuireeeste definitastfel:

a. pentru bunuri primite de la Autoritatea deleganta saufinanţate de terţi,ca diferenţă între valoarea de
achiziție a bunului ce rezultă din înlocuite şi valoarea totală a provizionului acumulat în pasivul bilanţului.

b, pentru bunuri finanţate de Operatori. ca diferență între pe de o parte, diferenţa dintre valoarea de
achiziţie a'bunului ce rezuită din înlocuire şi cea.â buriului înlocuit anterior, şi pe de alta parte, valoarea

totală a provizionului acumulatîîn pasivulbilanţului.
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Evoluţia costului de înlocuire previzional al Bunurilor de Retur ce vorfi înlocuite este stabilit prin
utilizarea unui index. Aceasta metodă este propusă de Operatorși aprobată de Autoritatea deleganta.

4. Provizionul pentru Lucrările Plani ficate de Întreţinere permite repartizarea Lucrărilor Planiticate de
Întreţinere pe mai mulţi ani, conformtegulilor contabile și legislaţiei fiscale,

5. Durata de Viaţă Tehnică.trebuie să fie cea fixată în anexa 3 a Dispoziţiilor Speciale — Partea de
Gestionare Integrata a Deseurilor Nepericuloase pentru bunurileluateîn considerare,

iii, Articolutq1 = Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur

Părţile precizează că dispoziţiile prezentului articol se vor aplica înîn măsura în care prevederile legale

aplicabile o vor permite,

1. Bunurite de Retur ce nu pot fi înlocuite

Bunurile de Retur ce :nu pot fi înlocuite concesionate de. Autoritate deleganta sunt înregistrate în
contabilitate ca mijloace fixe în activul bilanţului; şi ca „Drepturi ale Autoritatii delegante”în pasivul
bilanţului, sau, daca acele bunuri sunt finanţate deterţi, în contulde pasiv „Finanţări din partea Terţilor”.

Acele bunuri fac obiectul amortizărilor pe perioada Duratei de Viaţa Tehnică, prideduceri ale rezervelor
de depreciere corespunzătoare, din contul „Drepturile Autoritatii delegânte”, sau, dacă esie cazul, din

contul „Finanţări din parteaTerţilor”, tără a afecta contul de profit şi pierderi,

2. Bunurile de Retur cepot fi înlocuite:

Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite de Autoritatea deleganta suntînregistrate în contabilitate ca mijloace
fixe în activul bilanţuluiși ca„Drepturi ale Autoritatii delegante”în pasivul bilanţului.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

- unei amortizări pe parcursul, Durateilor de Viaţă Tehnică, prin deducerea rezervelor aferente deprecierii
din contul „Drepturile Autoritatii: delegante” sau, dacă este cazul, din contul „Finanţări din partea

Terţilor”, fără să afecteze contul. de profit şi pierderi,

- unui provizion de înlocuireîînregistrat în contabilitate îîn activul bilanţuluişica o cheltuială în contul de
profit şi pierderi. Deprecierea.anuală corespunzătoare este egală cusuma dintre. valoarea de achiziţie
repaitizată pe Durata de Viaţă Tehnică pe de o parte și a” văriaţiei anuale a vălorii de înlocuire
previzionate, pe de alta parte. i

După înlocuire, bunul este transfăratîn categoria definită ia punctul |. de mai sus sau la punctul 4 de mai
Jos: - - i . |

„La Data Întrării în Vigoare, „pentru Bunurile de Retur concesioriate «de Autoritate deiegania. un provizion

de înlocuireiniţia] este înregistratîn pasivul bilanţului Operatorului Şi înregistrat contabil în Bunurile de

Retur pentrua creşte Durata de Viaţă Tehnică reziduală.

3. Bunuri de Returce nu pot fi înlocuite, finanţate de Operator
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Bunurile de Retur ce nu pot-fi înlocuite,finanţate de Operator, sunt înregistrate contabil ca mijioace fixe
în activul bilanţului, fără aafecta ;Drepturile Autoritatii delegante”. .

Acele Bunuri de Returfac obiectul:
(a) unui Provizion pentru Uzură Morală înregistrat contabil în activul bilanţului și ca o cheltuială în

contul de profitşi pierderi;.
(b) unui Provizion pentru. depreciere deductibil din „Provizioanele pentru Uzură Morală”din pasiv.

„fără a afecta contul de profit şi pierderi.

4. Bunuri de Retur ce potfi înlocuite, finanțate de Operator

Bunurile de Retur ce pot fi Înlocuite, finanţate de Operatorsunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în
activul bilanţului, fără a afecta „DrepturileAutoritatii delegante”.

Acele Bunuri de Returfac obiectul:
i. unuiProvizion pentru Uzură Morală înregistrat contabil în pasivul bilanţului şi ca o cheltuială în contul
de profit şi pierderi,

ji... unui Provizion pentru depreciere înregistrat ca.o cheltuială în contul de profit şi pierderi.
iii.“ unui provizion de înlocuire înregistrat contabil în pasivul bilanţuluişi ca o cheltuială în contul de profit

şi pierderi: Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu, variaţia, anuală a valorii de înlocuire
previzionate.

5, Bunurile de Retur prin accesiune

Procedura de înregistrare contabilă:a Bunurilor de Returprin accesiune, astfel. cum sunt definite maisus,
este aceeaşi ca pentru Bunurile de Returfinanţate de Operator,-conform punctelor 3-sau 4 de mai sus,

6. Bunurile de Retur finanțate de terți

Procedura de îînregistrare contabilă a Bunurilor de Retur finanţate de terţi este aceeaşi ca pentru bunurile”

atribuita de către Autoritatea deleganta, cânform punctelor | sau 2'de mai sus.

iv, Articolul42 —Procedura de înregiștrare contabilă a bunurilor Operatorului

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Preluareşi a Bunurilor Proprii este cea prevăzută de
legislaţia fiscală și contabilă aplicabilă societăţilor comertiale.

TITLUL III - CONTROLUL SERVICIILOR.

v, | Articolul 43 — Întinderea controlului exercitat de Autoritate deleganta

1. Autoritatea deleganta are competența. generală de exercitare a“controlului economic,financiarși

tehnic asupra Opsratorului. Operâtorul consimnte să se supună controlului exercitat de Autoritatea

deleganta în ceeace ptiveşte executarea prezentului Contract de delegare. Controlul este pe de o parte
tehnic și pe de altă parte economico-finautiar, ținând seama de faptul că exercitarea controlului de

către Autoritatea deleganta nu trebuic să aducăatingere autonomiei de gestiune a Operatorului,
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2, Autoritatea deleganta, îni conformitate cu prevederile legale şi reglementare aplicabile, stabilește
termenii şi condițiile de exercitare a controlului său. asupra modul de gestiune și de furnizare de către
Operator'a Serviciilor,

Autoritatea deleganta poate delegauncia sau mai multor persoane exercitarea, integralsau în parte,
a controlului sau să apeleze înacest scop la orice persoană, consultant sau expert, la alegerea sa. În
mod special, ori de câte ori consideră că este necesar, Autoritatea deleganta poate recurge, periodic

sau permanent, ia expertiză exterioară, prin delegarea, integral sau în parte a atribuţiilor sale de
control. Din momentulîn care este notificat în legăturăcu delegarea şi obiectul acesteia, Operatorul

este ținut de aceleași obligaţii privind controlul faţă de expertul exterior ca şi față de Autoritatea

deleganta.

3, Autoritatea deleganta îşi exercită controlul în scopul de a evalua respectarea pe târen şi în evidenţele
reale ale Operatorului a obligaţiilor. ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, și. în special,

* obiecţivele de performanță definite în art, 27- 38 din Dispoziţiile Speciale -— Partea Comună.

4. Operatorul nu poate sub nici oformă să se prevaleze de acest control Sau de oricare dintre prevederile
prezentului Contract de delegare pentrua fi exonerat, integral sauparţial, de.oobligaţiile ce-i revin contorm
prezentului Contractde delegare.

5. Operatorul se angajează să depună toate diligențele, din proprie iniţiativă, pentni exercitarea controlului
de către Autoritatea delegantaîîn condiţii normale şi să nu împiedice în nici un fel efectuarea acestui

control, ÎNEE . ii,

6. Exercitarea atribuţiilor de coritrol de către Autoritatea: dsleganta nu poate prejudicia gestiunea sau

furnizarea de către Operator a Serviciilor, :

vi, Articolul 44 — Monitorizarea gestiuniişi furnizării Serviciilor

1 Controlul asupra gestiunii şi furnizării Serviciilor este asigurat, în numele şi pe seama Autoritatii
delegante, de către Asociaţie.”

2. Autoritatea delepanta îşi exercită: controlul şi toate atribuţiile sale conform prevederilor legale și
reglementars ce guvernează acti vitatea Operatorului, precum și prezentului Contractde delegare.

3 Pentru a permite Asociaţiei să își exercite controlul, Operatoruil se angajează să îi pună la dispoziţie
orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în-conformitate cu legislaţia în vigoare şi
să îi permită accesul, la fața locului, la orice evidențe sau registre în legătură cufurnizarea Serviciilor,

Aceasta atribuţie de conirpl a Autoritatii delegante trebuie 'exercitată cu respectarea autonomiei de

gestiune a Operatorului şi fără ă interveniîn:domeniul deciziilor de conduceteşi funcţionării societății.

4 Autoritatea deleganta “poate. inspeeta la fa locului sau prin intermediul probelor, prin Asociaţie, astfel

“cum este menţionat la piinctul | de mai sus sau, prin delegarea de către Asociaţie a unor experți
independenţiavând competenţa:necesară, toate conturile Operatorului.

“vii, - Articolul 45 = Rapoartele Anuale

1.Pentru a permite controlul. economie, “fidanciar şi tehnic âl! Contrgătăliit de delegare, Operatorul se
angajează să prezinte anual Autoritatii delegante următoarele Tapoarte:
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a) cel mai târziu cu 30 (treizeci). de zile înainte de începutul fiecărui exerciţiufinanciar, programul
activităților planificate. În termen de cel: mult -15. (cincisprezece) zile de la începutul anului financiar,

Operatorul va pr&zenta raportul actualizat incluzând preţurile. şi: tarifele fixate. pentru următorul an
financiar;

b) în termen de o lună de la aprobareaconturilor de către organul decizional al Operatorului, la încheierea
anului financiar, un raport de gestiune, unn raport tehnic, un raport de performanţă şi planul financiarpe 5
(cinci) ani. ,

2, Programul activităților planificate include şi planul previzional de producţie pentru anulurmător, care
este transmis Autoritatii delegânte cel. mai țârziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul! noului an

fiscal! și planul de investiţii inclusînbugetul previzional.

3. Raportul de gestiune include şibilanţul, contul de profit şi pierderi, planul financiar, raportul de audit, o

trecere în revistă a acţiunilor sociale, un tablou sumaral poliţelor de asigurare valabile şi, dacă estecazul,
modificările 'aduse” de Operatoi” procedurilor interne de achiziţii publice menţionate în art. 15.3 'din
Dispoziţiile Speciale -— Partea Cotnună, .

Raportul Anual va cuprinde cel puția urmatorii indicatori financiari: debite, credite, necesarul pentru
trezorerie. aie . -

După terminarea Perioadei de Tranziţie raportul: anual va include o perspectivă dinamică ce va arata
evoluţia şi tendința taeturilor neplătite pentru ultimele perioade, dacăeste necesar.

În cazul în care Autoritateă deleganta va considera că indicatorii financiari pot pune în pericol!
continuitatea afacerii, Operatorul va. prezenta in plan de acţiune .pentru a îmbunătăţi indicatorii

financiari pentru perioadă următoare.În cazul în care Operatorul nu: reușește să amelioreze. situaţia.
Autoritatea deleganta poatehotări sa preiagestiunea Serviciilor pentru a le asigura continuitatea.

4. Raportul tehnic priveşte separat, gestionare integrata a deseurilor nepericuloase, iâr pe de altă parte

fiecare grup de Zone Urbane din Aria delegarii. Acest raport va cuprinde următoarele elemente, cu detalii
despre evoluţia. lor în ultimete:patru exerciţii fifinanciare:
- numărul de-Utilizatori; . .
- volumele facturate;
- rezultatultehnicîn ceea ce priveşte producţia şiidiferitele modalităţi.de gestionare integrataa deseurilor
nepericuloase, cuprecizarea obiectivelor de îmbunăţăţiri stabilite pentru următorul exerciţiufinanciarşi a
rezultatelor pentru anul precedent;
- statisticile privind. întreruperile în furnizarea serviciului şi timpul de aşteptare;

- rata Indicatorilor de Performanţăestimată. la sfârșitul exereiţiului financiar, conform prevederilorart.

40.2 din Dispoziţiile Speciale —: Partea Comună. i

5. Rapottul de performanţă “evidenţiază rezultatele gestiunii Uhilizatorilor, gestiunii comerciale şi
productivităţii, conform criteriilor definiteîn art.31, 32 şi 33 din Dispoziţiile Speciale - Partea Comună.

6. Planul financiar pe cinci-ani detaliază evoluția prețurilor şi veniturilor, previziunile pentru costuri şi

investiţii pe categorii de lucrări şi planul de finanţare. Acest plan este actualizat anualşi este elaborat în

scop informativ,

7. Refuzul 'Operatorului dea prezentă. oricare dintre documentele menţionate în prezentul capitol la

termenele prevăzute constituie o încălcare a contractului.
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viii... Articolul 46 — Revizuirea _la cinci ani

Înainte de încheierea Perioadei de Tranziţie şi a fiecărei perioade de cinci ani ce urmează acesteia,
Autoritatea deleganta verifică rezultatele Operaterului,"conform prevederilor Titlului IV din Dispoziţiile
Speciale — Partea Comună.

Părţile se întâlnesc: pentru a verifica starea Serviciilor, evaluează observaţiile rezultate din controlul

efectuat de Autoritatea deleganta,. convin asupra eventualelor penalităţi şi elaborează de comun acord

modificările necesare la. prezentul Contract de delegare,îîn special.îîn ceea ce priveşte preţurileșitarifele,

Autoritatea delegantaîi: va transmite Operatorului comentariile. sale cel thai târziu în termen. de 30
(treizeci) de zile. calendaristice'de la data primirii documentului ce:prezintă verificarea din cinci în cinci
ani. Operatorul îi va răspunde Autoritatii delegante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

ix, Articolul 47 — Finanţareacosturilor cu studiile şi controalele

1. Operatorul poate contribui .anual la -finanțărea costurilor aferente studiilor și controalelor pe care
Autoritatea deleganta le-a întreprins-prin intermediul unorterţi, în aplicarea prezentului articol, în legătură
exclusiv cu furnizarea Serviciilor, până la:
1, 0,2% (zero virgulă doila sută) dincifrade afaceri a exerciţiului financiar anterior;

2. 0,5% (zero virgulă cirici la sută).dincifra deafaceri a exerciţiului financiaranteriorpentru anul îîn care
este programat controlul pe cinci ani definit în art. 48 de mai sus.

Procentajele de mai sus. suntstabilite pentru Perioada de Tranziţie precum şi pentru următoarea perioada
de cinci ani, la sfârșitul căreia vor.fi. ajustate de către Autoritatea deleganta și Operator, putând fi
modificate pentruurmățoarele perioade, prin acordul Părţilor,

2. Fără a aduce atingere aplicării. prevederilor punctului 1 de mai sus, finanțarea studiului care, conform
prevederilor art. 37.3, din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună, trebuie să stabilească metodologia
verificărilor întreprinse o datăla cinci ani şi să definească obiectivele Indicatorilor de Performanţă ai
Serviciilor pentru sfârşitul Perioadei de Trânziţie, poate fi de asemenea pusîn sarcina Operatorului, până
la un pragde O,2% din cifra de afaceri aexerciţiului financiar anterior Datei Intrării în Vigoare,

3, În limita sumelorcerezultă din aplicarea punctelor | şi 2 de mai sus, Operatorul va plăti direct
persoanele'care efectuează sediile:şi controalele, lacererea Autoritatii delegante.

x. „Articolul 48- Penalități Contractuale

|. Penalităţile prevăzute în TitlulIV din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună sunt impuse, dacă este
cazul, Operatorului, fără a aduceatingere aplicării art. 63, 64 și 65 de maijos.

Operatorul 'eşte exonerat de plată penalităţilor contractuale, în cazurile prevăzute de art. 69 de mai jos și în

art. 42 din DispoziţiileSpeciale — Partea Comună sau în situaţia -în care încălcărea este direct legată de
factoricare au Justi ficât, din iniţiativa Operatorului, o cerere de aplicare a art. 62 de mai jos.

2. Penalităţile prevăzutela punctul 1 de'rhai sus sunt sume globale şi pot fi cerute Operatorului imediat. În

nici un caz Operatorul nu poate recurgela aceste plăți în scopul limitării răspunderii sale. Penalităţile se

aplică independent de eventualele daune 'interese. Ele pot fi reţinute de Autoritatea deleganta sau de

oricare dintre Localitățile semnatare din valoarea garanţiei, conform art. 40 de mai sus,
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3. Autoritatea deleganta răspunde pentru. acţiunile nejustificate, care afectează furnizarea Serviciilorşi
provoacă prejudicii, îndeosebi în. ceea ce priveşte procedurile de aprobare a preţurilorşi tarifelor şi
anexele propuse de Operator. În aceste cazuri. Autoritatea deleganta va plăti Operatorului daune interese,
fără alte penalități.

TITLUL IV- DISPOZIȚII FINALE

H. CAPITOLUL 1 - DURA TA PREZENTULUI CONTRACTDE DELEGARE

i. Arţicolul 49- Data Intrării înVigoare şi Condiţii

Data Intrării în Vigoare a' prezentului-Contract. de delegare este data la care următoarele Condiţii
Suspensive au fost îndeplinite sau se va renunța la acestea :
- transferul personaluluidela operatorii existeaţi la Operator;
- novarea contractelor cu furnizorii și, cu clienţii prin schimbarea operatoriilor existenţi cu

Operatorul;

- obţinerea / depunerea - cererii pentru obținerea, ae către Operator, a licenţei de operare a

Serviciilor, eliberată deAutoritatea de Reglementare
- obţinerea / depunerea cererii-pentru obţinerea, de către Operator,a autorizaţiilor de mediu

- obținerea / depunerea cererii pentru obţinerea, de către Operator,a-autorizației de gospodărire a

apelor decătre Operator;

Notificarea înregistrării oficialea contractului de către Autoritatea deleganta va fi efectuată în termen de
10 (zece)zile de [adata semnării șitrimisă Operatorului de către Autoritatea deleganta.

În cazulîncare limita de timp nu este prelungită,prezentul Contract de delegare va fi anulat așa cum este
specificat în art. 64 de mai Jos.

ii,

“i o “Articolul s0= Durata şi prelungirea .

1 Prezentul Contract de delegare este încheiat pe o perioada. de 25 (douăzeci şi cinci) de ani de la Data
Intrării în Vigoare. Sfârșitulaacestei perioade marchează data de expirare, normală a prezentului Contract

de delegare .

2 Prezentul Contract da delegare poatefi prelungit pentru una sau mai multe perioade, ale căror durate
sunt stabiliţe prin act adițional la prezentu! Contract de delegare, conform legislaţiei în vigoare.

Partea care propune prelungirea ptezentului Contract de delegare trebuie sănotifice celeilalte Părţi intenţia
sa cu cel puţin 3 (trei) aniînainte de expirarea duratei iniţiale a prezentului Contract de delegare, sau cu

cel puțin cuul (un) an înaintedeexpiraea perioadei de prelurigire prealabilă. -
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Lipsa unui răspuns din partea celeilalte Părţi, în decurs de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzutela
alineatul precedent, care să exprime intenția sa de a prelungi prezentul Contract de delegare echivalează
cu un refuz al prelungirii propuse. .

?

iv, Articolul 51.Reînnoireaprezentului Contractde delegare

Dacă legislaţiaîn vigoare o permite, cucel puţin:3 (trei) ani înainte de expirarea Contractului de delegare
inițial, Operatorul trebuie să-l informeze Autoritatea deleganta despre intenţia sa de a obține sau nu
reînnoirea prezentului Contact de delegare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sauprin
sorisoare remisă prin curier cu dovadă de primire.

Autoritatea deleganta trebuie să-i comunice Operatorului răspunsul său cel mai târziu după | lun) an dela
data primirii notificării despre ccerereade reînnoire, :

Lipsa notificării de către Operator sau lipsa. răspunsului Autoritatea deleganta privind reînnoirea
prezentului Contract de „delegare îîn termenele prevăzute în alineatele precedente echivalează cu unrefuz
de reînnoire. , :

d CAPITOLUL II - EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRACIDEDELEGARE

“i Articolul 52 = Motive de expirare a Prezentului Contract de delegare

Prezentul Contract de delegare expiră.fifie la data normală prevăzută în art, $2 sau 54 de mai sus, fie
înaintea acesteiaîn cazurile prevăzute deart, 58, 62, 63, 64 sau 69 de mai jos.

ji... Articolul 53 — ContinuitateaServiciilor

Indiferent de modul de expirare a prezeritului Contract de delegare, Autoritatea deleganta aste îndreptăţit,
în cursul ultimelor6 (şase) luni ale Contractului de delegare, să ia toate măsurile necesare pentrua asigura

continuitatea Serviciilor şi, în special, toate măsurile utile în vedereafacilitării tranziţiei de la prezentul
Contract dedelegare la un nou sistem operaţional, fără ca prin aceasta Operatorul să aibă dreptul la vreo
indemnizație sau„compensație, Ă

iii Articolul 54 —Returnarea Bunurilor către Autoritate deteganta

a) La data expirării._ prezentului Contract de delegăre, Autoritatea deleganta se substiurie de drept

Operatorului în privinţatuturor drepturilorsale în legătură cu Bunurile de Retur.

b) La aceeași dată, Operatorul trebuie să înapoieze Autoritatii delegante toate Bunurile de Retur, cutitlu

gratuit, bine îritreţinute,șiîn stare defuncţionare în vederea îndeplinirii funcţiilor corespunzătoare până la
expirarea duratei lor de viaţă tehnică.

c) Oricare arfi motivul încetării ptezentitlui Contract de delegare; UzuraMorală care nua lost amortizată

constituie o datorie a Auţoritatii delegante” faţă “de Operator, neimpozabilă din punct de vedere al
impozitului pe profit.
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d) Oricare ar fi motivul expirării. prezentului Contract de delegare, provizioanele pentru înlocuire
înregistrate în bilanţul Operatorului constituie o datorie a Operatorului faţă de Autoritatea deteganta.

e) Oricare ar.fi motivul încetării. prezentului Contract de delegare, deficitul potenţial al investiţiilor
contractuale legate -de: Lucrările 'de Înlocuire, constituie o datorie a Operatorului față de Autoritatea
deleganta. Acel deficit apare în cazuluhei diferenţe pozitive între valoarea curentă a bugetului contractual
ptevăzut în art. 21 de mai sus, dacă estecazul ajustat pro rata pentru perioada de timp scursă de la Data
Intrării în.Vigoare,pe de o parte; şi valoărea actuală a tuturor Lucrărilor.de Înlocuire efectuate de la Data
Intrării în Vigoare, lacare se adaugăptovizioanele de înlocuire înregistrate în bilanţul Operatorului la data

expirării, pe dealtă parte.

f) Dacă este necesar, se va opera compensaţia. între sumele pe care Părţile şi le datorează reciproc. în

temeiulprezentului Contract de delegare şi ca o consecință a expirării sale, Autoritatea deleganta poate
pretinde sumelerestanteceîi sunt datorate din garanţie,

iv, Articolul 55-Lusrea în primire a Bunurilor decătre Autoritate deleganta

|. La data expirării prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta poate (fără a fi obligat să
procedeze astfel) să îşi recupereze, integral sauîn parte, Bunurile de Preluare, precum și stocurile necesare
gestiunii normale a Șerviciilor,iînschimbul unei compensaţii.

În cazurile: de expirare prevăzute îiîn art, 52şi. 53de mai sus şi '58 de mai jos, Autoritatea deleganta va

notifica Operatorului intenţia sa dea răscumpăra Bunurile de Preluare cu-cel puţin 6 (şase) luni înainte de
data expirării şi, în alte cazuri, la dataa expirării prezentului Contract de delegare.

2. Valoarea Bunurilor de Preluareeste stabilită pe cale amiabilă de către Părţi ori, în cazul în care acest
lucru nu este posibil, de uncătre un expertales de Părţi de comun acord. Dacă Părţile.nuajungla un acord
în privința numiri expertului se vor aplica corespunzător prevederile art, 65 din prezentul Contract,

3. Termenele și condiţiile de plată sunt stabilite prin acordul părților, iar dacă nuse ajunge la un, asttel de

ăcord plata va, fi efectuatăla datareturnării bunurilor, darnu: mai. târziu: de data expirării prezentului
Contract de delegare . , ,

Lă Articolui 56—Răseumpărarea prezentului Contract de delegare

Il, Autoritatea deleganta: âre dreptul de a. răscumpăra prezentul. Contract de delegare. Răscumpărarea

Contractului însearhnă. încețarea acestuia înainte de. termen, din iniţiativa Autoritatii delegante, în

schimbul unei indemnizaţii. "Răscumpărarea poate avea loc nurhai atunci când Autoritatea delegantaîi

notifică Operatorului : despre intenţia :sa cu cel puţin 2 (doi) ani. înainte de data. planificată pentru
răscumpărare şi aceasta notificarenu este făcută înainte de împlinirea:a-*5 (cinci) ani de la DataIntrării în
Vigoare, .:

2, În acest caz, fără a aduceatingere aplicării prevederilorart. 56 şi 58 de mai sus, părţile vor încheia un
contract special de răscumpărare â prezentului Contract de delegare, pentrua stabili compensaţia datorată

Operatorului, precum şitermeneleşi condiţiile plăţii. .

Această compensație va fi calculatăpri însumatea următoărelo:valori: .
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a. produsul dintre numărul! de ani rămași de la data răscumpărării până la data normală de expirare a
prezentului Contract de delegare, conform art. 52.1 de miai sus şi media profitului net al Operatorului,
rezultat după plata impozitelor, corespunzător anilor trecuţi de la sfărșitul Perioadei de Tranziţie,

b. o ajustare ce va ţine cont de variaţiile profitului său; această ajustare, pozitivă în cazul unei creşteri a
profiturilor şi negativă în cazul unei. scăderi, este egală, pentru prima rată anuală a răscumpărării, cu
jumătatedin variaţia medie anuală aprofiturilor pentruultimii şapteani „financiari de dinaintea notificări

de răscumpărare, pentru a doua rată'anuală cu dublul acelei jumătăţi, pentru a treia rată anuală cutriplul,
pentru ratele rămase suma menţionată mai sus păstrându-se aceeaşi.

c. în cazul în care personalul nu este reangajat de către Autoritatea deleganta saude viitorul Operator, o
sumă egală cu diferenţa. dintre sumele plătite personalului disponibilizat, conform Codului Muncii, și
provizioanele pentru pensionareînregistrateîn contabilitatea Operatorului.

3. Dacăîşi exercită dreptul prevăzut la punctul | de mai sus, Autoritatea deleganta trebuie să se substituie
Operatorului în executarea contracțelor, încheiate; în condiţii normale, pentru furnizarea. Serviciilor. Cu
toate acestea, aceste substițuiri vor avea locdoar în ceea ce priveşte contractele încheiate înainte de data

notificării de răscumpărare şi pentru o durată care să nu depășească data normală de expirare.

4, Dacă își.exercită dreptul prevăzuț, la punctul |. de mai sus, Autoritatea deleganta trebuie să răscumpere
stocurile la o valoare stabilităpe. cale amiabilă sau de cătrei expert acceptat de ambele părţi.

vi, Articolul s7-Luareaîn: primire a bunurilorîn cazul tatelării înainte de termen a prezentului

- Contract

În cazul încetării înainte de termen sau al. răscumpărării prezentului Contract de delegare, Operatorul se
obligă să pună la dispoziţia Autoritatii delegante, în stare de funcţionare acceptabilă în vederea îndeplinirii
funcţiilor corespunzătoare până la expirarea duratei, jor. de viaţătehnică, toate Bunurile de Retur şi

" Bunurile de Preluare, fără aa se aduce prin aceasta atingere âplicării, dacă-e cazul, art, 54şi 35 de maisus.

J. “CAPITOLUL III MODIENCAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR PREZENTUL UI
Ă CONTRACTDEDELEGARE

 

Di Articolul 58 = Modificarea de:comun acord

Autoritatea deleganta;şi Operatorul. pot, oricând, prin act adiţional la prezentul Contract de delegare, să
modifice decomun acord prevederile prezentului Contract de delegare. :

  

i “Articolul:59_ Modificarea unilaterală

În înteresul Serviciilor Concesiunii, Autoritatea deleganta poate impune modificări unilaterale ale
condiţiilor prezentului. Contract de delegare. În cazul în. cars. aceste modificări îi provoacă prejudicii
Operatorului, Autoritatea deleganta îi va plăti acestuia o despăgubire pentru pierderile sale şi/sau sau
părţile vor conveni modificări financiare corespunzătoare:aleprezentului Contract de delegare.
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iii, Articolul 60 -- Modificarea datoraţă unei schimbări semnificative a condiţiiloreconomice

1. În situaţia în care, independentde Operator şide voinţa sa, prevederilegale noi, constrângeritehnice de
orice natură sau, în general, evenimente grave şi neprevăzute, datorate sau nu Autoritatii delegante,
alterează echilibrul economico-financiaral furnizării Serviciilor şi dacă dezechilibrul rezultat nupoate fi
remediat prin modificările / ajustările, de prețuri şi tarife prevăzute îîn Titlul 11al Dispoziţiilor Speciale —
Partea Comună, părţile convin să „renegocieze termenii şi condiţiile Contractului de delegare, în urma
notificării. scrise provenind de la oricare dintre părţi, în scopul revenirii la echilibrul economico-tinanciar
a! furnizării Serviciilor.

În acest caz, pășţile. se angajează să depună -toate diligențele peniru a ajunge la o înţelegere privind |
modificarea termenilor prezentului Contract de delegare în termen de 3 (trei) luni de la data notificării

prevăzute în alineatul „precedent. Acest termen poate fi ptelungii cu încă atât o singură dată, la cererea
oricăreia dintrepărți, Da a d

1, În cazul unor schimbări semnificative ale condiţiilor economice, astfel cum sunt acestea definite la
punctul | de mai susșipână la ajungereala înţelegerea prevăzută în la punctul| de mai sus, Operatorul se
angajează să ia toate măsurile rezonabile pentrua asigura continuitatea Serviciilor, fără a aduce atingere,
corelativ obligaţiei de furnizare a-mijloacelor adecvate, dreptului său la-a dreaptă compensație egală cu
pierderile suferite. în perioada Guprinsă.între-data notificări schimbării condiţiiloreconomice şi data
intrării îîn vigoare a modificării contractuale. |

3. În căzul în care, după maxirouta 6 (șase) luni dela "data notificări prevăzute la punctul |'de maisus,

schimbarea condiţiilor economice nu a fost remediată și una dintre părți consideră că 'un acord este

improbabil, mai ales dacă Operatorulestimează că echilibrul financiar al furnizării Serviciiloreste în mod
iremediabil distrus, prezentul Contract de delegare poate înceta prin notificarea scrisă trimisă de oricare
dintrepărţi cucel puţin30 (treizeci)zile calendaristice în prealabil.

4. În cazul încetării Contractului de„delegare prin aplicarea prezentului articol, fără a aduce atingere
aplicării, după caz, a art. 56şi 57 de mai sus, Autoritatea delegantava plăti Operatorului:.

!:0 despăgubire egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării
condiţiilor econoimice și data încetării Contractului de delegare;

2, o 'despăgubire anuală în cursul peridadei cuprinse între data încetării: Contractuluide delegare şi data.
expirării normale a prezentului Contract de delegare, calculată “conform. contractului special de
răscumpărăre definit de art, 58.2 de maisus, şi majotată, dacăeste .cazul, cu contribuţiile la contul curent
și împrumuturi accesorii ale acţionarilor contractate cu cel puţin 12 (douăsprezece) luni înainte de data
notificări schimbării condiţiilor economice, s   

 

K. CAPITOLUL IV - MASURIADMINISTRATIVE SI PENALITĂȚI

i Articolul 61 —Suspendareaîîn cazul uunei gestiuni externe aplicate, de Autoritate delegantași

- substituirea Operatorului- -

 

„1. În cazul unor. nerespectări frecvente: sau unei neexecutări- ori“a unei încălcări grave din partea
Operatorului în ceea. ce privește obligaţiile ce-i incumbă contorm prezentului Contract de delegare,

în special dacă amenință.siguranța publică sau dacă Serviciile sunt furnizate doar parțial,
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Autoritatea deleganta îi va soma pe Operator printr-o notificare scrisă, care va arăta cuprecizie
căre sunt faptele. ce-i suni imputate, să remedieze această situaţie într-un termen fixat, care începe

„să curgă dinziuaprimirti notificărişi care nu poateîifi mai mare'de10 (zece) zile calendaristice. cu
excepţia unorcircumstarițe excepţionale.

2. Dacă:la data expirării termenuluifixat în somaţie, Operatorul nuși-a îndeplinit obligaţiile pe care
nu” le executasesau le execijtase necorespunzător, Autoritatea deleganta sau. oricare dintre
Localitățile serânatate pentiu teritoriul său respectiv poate, pe cheltuiala și pe riscul Operatorului.
sa recurgă la una dintre următoarele:măsuri:

| tie
a) Să preia drepturile şi obligaţiile Operatonilui legate de prezentul Contract de delegare prin stabilirea
unui control temporaral autorităţilor administrației publice locale, parţial sau integral, pe răspunderea,
cheituialaşi riscul Operatorului, sau

0) Săîlînlocuiașcăpe acel Operator care riu „Şi-a respectat obligaţiile cu o altă societate, în scopul de a

remedia neexecutarea sau îngălcarea, ce a condusla notificare; până la restabilirea situației normale.

3. În cazul prevăzut la punctul 5 litera a) de nai susus, în tipul exercitării controlului extern temporar”
al autorităţii administraţiei publice. locale 'sau până la restabilirea situaţiei normale, prezentul
Contract de delegare este suspendat,integral sau în parte,

4. În cazul înlocuirii Operatorului care nu și-a respectatobligaţiile contractuale, prezentul Contract de
„delegare încetează conform art.64 din prezentul Contract de delegare,

îi Articolul 62- Îucetarea Contractului de delegare din vina Operatorului

a) Încazul unei ncexecutări“nejustificate sauaunei încălcări grave dinpartea Operatorului în îndeplinirea
oricăreia dintre obligaţiile ce-i incumbă conform: prezentului Contract de delegareşi, în special, într-unul
din următoarele cazuri:

„ nerespectarea repetată.sau prelungităaexigențelor tehnice aplicabile îîn furnizarea Serviciilor;
„ nerespectarea normelor de.siguranţă;
„neglijarea sau întreruperea furhizării Serviciilor'din vina Operatorului;
„ obstrucţionarea voluntară a controlului exercitat de către Autoritatea deleganta;
„refuzul dea se supune somaţiilor Autoritatii delegante :

sau în cazul în care, în situaţia unui litigiu, nu se ajungela un acord ca rezultat al aplicării procedurii

prevăzute în art. 68.1 de mai jos, Autoritatea deleganta sau oricare dintre Localitățile semnatare îl obligă
pe Operator, prin notificare scrisă, în care se'arată cu precizie faptele ce-i sunt imputate acestuia, să
remedieze situaţia: într-un „termen, rezonabil, adaptat situaţiei, care începe să curgă.din ziua primirii
notificării fără a. putea fifi mai miare de30-(treizeci) zile calendaristice, cu excepția unor circumstanţe
excepţionale. ; în

W
W
W
—

Termenul. de 30 (treizeci) de zile prevăzut maisus poatefi redus la 10. (zece) zile calendaristice în cazul

unei neexecutări sau a unei încălcări gravă care poate avea un impact imediat asupra siguranței
persoanelorsau a bunurilor afectate Serviciilor Sau care poate conducela Întreruperea furnizării acestora,

b) Dacă, la dața expirării termenuluifixat Operatorului prin notifiicarea efectuată de către Autoritatea

deleganta, Operatorul nu îşi îideplineşte obligaţiile pe care nu şi le executase sau le încălcase, Contractul
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de delegare poate înceta: printr-o a doua notificare transmisă de către Autoritatea deleganta Operatorului.

din vina şi pecheltuiala și riscul acestuia din urmă.

c) Încetarea Contractului din culpa Opetatorului conduce . la excluderea definitivă a Operatorului de la
furnizarea Serviciilor, cu âbligaţia pentruacesta de a suporta consecinţele financiare ale masurilorluatede
Autoritatea delegaata pentru a asigura continuitatea Serviciilor. În acest Scop, Autoritatea deleganta va
asigura furnizarea Serviciilor prin mijloace:proprii.

Într-un astfel de caz, Autoritatea deleganta, care a luat locul Operaionului, poate răscumpăra Bunurile
Proprii ale Operatorului, laun prei stabilit de comun acord sau de un expert.

În urma unei “astfel de încătări a Contractului de delegare,Părţile var desemna, acţionând rezonabil, î
termen de 10 (zece) zile de la data notificăriiîncetării, un auditor independentsau, în situaţia în care nuse

poate ajurige la un acord privind unauditor acceptabil, un auditor vai fi desemnat de către Preşedintele
Camerei Auditorilor din România, în.n scopulde a stabili o Sumăîn cazde Încetare Înainte de Termencare

să fie aplicabilă.

i Articolul 63=Alte cazuri de încetare a Contractului dle delegare

ÎL, Contractul de delegarepoate înceta imediat. în cazul lichidării judiciare, reorganizării judiciare cu sau

fără autorizarea continuării activităţii, faliment în ceea ce-l priveşte pe; Operator sau legatde aceasta şi în

cazulunei schimbăriîn.condiţiile de controla! capitalului său de către acţionari faţă de situaţia de la data
semnării. prezentului Contract dedelegare, dacă acea schimbare. ar putea pune în pericol buna furnizare a
Serviciilor,

Încetarea are loc din vina, pe cheltuiala şi pe riscul Operatorului, în condiţiile prevăzute în art. 64 de mai

jos şi cu efectele stabilite în art.„66 de mai.jos.

2: Contractul de delegare poate încetaîn cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Autoritatea
deleganta, prin reziliere de: către Operator, cu:plata. de despăgubiri în sarcina Autoritatii delegant,
Operatorul va. avea dreptul (dar nu obligația) -să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare

importantă, de către Autoritatea. deleganta, a oricăreia din obligaţiile sale, asumate în baza prezentului
Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau Gbligaţiilor Opetătorului, în baza
prezentului, Contract. În cazul în care Operatorul are dreptulsă rezilieze prezentul Contract, se va aplica
mutatis matandis proceduta. prevăzută la ait. 64 punctele ! ȘI 2.

LaiE Articolul 64 — Efectele încetării

|. La data încetării, din orice motiv, a Contractului de:: delegare; Operatorul este obligat să pună la
dispoziţia Autoritatii delegante, lăcererea acestuia, resursele integrategestiunii şi furnizării Serviciilor.

îndeosebi personalul operaţional şi de control, precum si toate bunurile necesare Serviciilor, pentru
întreaga petioada necesară implementării +unui nou sistem operaţional şi pentru cs! puţin | (un) an de la

data încetării, : : -

2. Toate consecinţele Financiare 'ale operaţiunitor necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor în
cursul perioadei în care esteimplementat un. nou sistem operaţional, vorfi bazate pe condiţiile convenite,
fără a aduce atingere aplicării, dacă este cazul,a art, 56, 57 şi 64 de mai sus,
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L. CAPITOLUL V-DIVERSE

-. Articolul 65 = Legislatia aplicabilă -

Acest Contract de delegare este guvernat, executatși interpretatîn conformitate cu legea română.

În cazul controverselor. „asupra termenilor. şi definiţiilor. din prezentul Contract de delegare, Părţile vor
folosi termenii şi definițiile -fotosite'în. legislaţia română; când.nu exista un astfel de echivalent, se va
folosi sensul literal altermenilor şi definiţiilor specificateîn prezentul Contract de delegare.

Autoritatea deleganta Şi Operatorul convin că, prezentul Contract de. delegare trebuie executat în
conformitate cu toate standardele și normele legale şi reglementare aplicabile, precum și cu standardele
descrise sau menţionate în DispoziţiileSpeciale.

i “Articolul 56 = Solutionarea disputelorşi litigiilor

Orice dispută între părţi legată de prezentul Contract: de. delegare trebuie negociată în conformitate cu
termenii prezentului: Contract de delegare, acordurilor internaţionale şi: legislației romane, Dacă nu se

găsește o soluţie pe caleamiabilă, disputa vafi soluționată de Curtea de Arbitraj a. dupărezolvarea
pe cale amiabilă a unei cereri oficiale prealabile, Cererea va fi rezolvată în termen de 30 (treizeci) de zile

de la primire. Lainiţiativa Operatorului disputele pot îi rezolvate de Curtea Internaţională de Arbitraj.

ii „Articolul SI:= Forta Majoră sau Fait du Prince

1. Penalităţile stabilite:în art. 50; 63 şi 65 de mai susşi în Dispoziţiile Speciale nu se aplică dacă cauza

nerespectării sau neîndeplinirii este una dintre Wrmlătoarele:

“1. forța majoră, care îrisăarână un eveniment imprevizibil şi insurmontabil, independent de controlul
Autoritatiidelegante sau a Operatorului, şi în special situaţiile de războicivil, cataclisme naturale,

2. Fait du Prince, care"Instanină luarea unei hotărâri unilaterale din partea Autoritate delegantaului,

imposibil. de prevăzut la data sernnării- prezentului Contract de delegare şi care face executarea sa mai.

dificilă sau. mai costisitoare, ducându-l pe Operatorla imposibilitatea de a asigura executarea tuturorsaua
unei părți importante din obligaţiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de delegare.

2, În cazul în care survine un eveniment precumcel descris la punctul | de mai sus, Operatorul trebuie să
ia toate măsurile pentru a asiguracontinuitatea Serviciilor, pană la dispariţia acelui eveniment și revenirea

la condiţii normale de furnizare. Apariţia unui astfel de eveniment dă. dreptul Operaterului la o justă
compensație; în cazulîn care prejudiciul nu arfii compensat de aplicareaart. 62 de maisus,

 

Dacă problema. persistă nai înule de 6 (sase) luni de la data, apariţiei evenimentului, fiecare dintre părţi

este îndreptăţită săpună capăt prezentului Contract de delegare, prin notificare scrisă cu un termen de 30

(treizeci) zile calendaristice, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, art. 56 și 57 de maisus,în caz de

Forță Majoră, şi a art. 58 şi 62.4 de maisus, încaz de Fatdi Prince.
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“ip, | Articolul 68- Integralitatea prezentului Contract

Prezentul Contract de delegare, inclusiv. Dispoziţiile Speciale şi Anexele sale, constituie întreaga bază
contractuală de delegare a gestiunii Serviciilor de către Autoritaţedeleganta Operatorului.

v, Articolul 69 — Sediul

a. Pentru necesităţi le prezentului Contact de delegare:

a) Operatorul își -stabileşte sediul la Statia de Transfer, str. DJ 212 Tandarei-Fetesti, Tandarei, jud.
Ialomita, Autoritatea deleganta poate fi ţinuta să iaîn considerare modificările acestui sediu doar după 7
(șapte) zile calendaristiee de la data primirii notificării corespunzătoare.

b) Autoritatea delegantaîşi stabileşte sediul la str. Bucuresti, nr. 190, Tandarei, jud. lalomita.

vi: Articolul 70 = Notificări

1. Orice notificare sau cerere în temeiul prezentului Contract de delegare trebuie făcută prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primite sau înmânată prin curier cu confirmare de primire.

2. Notificărileşi cererile stabilite la punctul 1 de imai sus suntvalide dacă suntfăcutela adresele sediilor,

3. Orice notificare transmisă Autoritatii delegante în temeiul prezentului Contract de delegare şi a
prelungirii sau efectelorsaleeste validă dacă se face la următoarea adresă str. Bucuresti, nr, 190, Tandarei,
jud. Ialomita,
Autoritatea deleganta îl va informăpe Operator despre orică schimbare a acestordetalii prin scrisoare
recomaridată cu confirmare de primire, trimisă cu 30 (treizeci)zile calendaristice înainte la adresa sediului
său, în atențiaconducătorului organului executiv,

vii. | Articolul 71 — Împărțirea responsabilităților de mediu între Autoritate deleganța și Operator

Începând cu Data Intrării în Vigoare,. Operatorul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor
oricărei Legireferitoare [a mediul înconjurător, care apare sau a-avut loc după Data Intrării în Vigoare.

Operatorul nu va putea fi ținut responsabil de 'nici. uni. act, omisiune, fapt sau activitate a Autoritatii
delegante, cauzate anterior Datei Intrării în Vigoareşi Care au avuțca rezultat o încălcare sau nerespectare
â prevederilor 6ricărei.dispoziţii legale privind mediulînconjurător. Autoritatea delegantase obligă să-l
despăgubească pe Operator pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

viii, - Articolul 2 — Înregistrarea şi diverse cheltuieli

Prezentul Contract de delegare, întocmit în 10 exemplare originale, vafi înregistrat de către Operator.
Cheltuielile, drepturileşitaxele care pot rezulta din.elaborarea şi înregistrarea prezentului Contract de
delegarevorfi suportate de Operator. . *
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M, CAPITOLUL VI -- LISTA ANEXELOR

i, Articolul 73 — Documente anexate prezentului Contract

a) Documentele de mai jos sunt anexaţe prezentului Contract de delegare la Data Semnării prezentului
Contract:

e Lista bunurilor proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor şi care sunt transmise
sprefolosinţă Operatorului pe duratacontractului;

Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesarerealizării Serviciilor,

Lista obligaţiilor de natură financiară transferate Operatorului;

Planul deInvestiţii;

Statutul şi Actul constitutiv ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECOO 2009
TANDAREI”;

b) Documentele de mai jos potfi completate şi ataşate ulterior Datei Semnării prezentului Contract, dar nu
mai târziu de Data Intrării în Vigoare:

|. Protocolul de transferal personalului de la operatorii existenţi la Operator, dacă este cazul;
2. Regulamentul Serviciului,
c) Documentele de mai jos potfi completate şi atașate ulterior Datei Semnării prezentului Contract, dar nu
maitârziu de sfârşitulPerioadei Tranzitorii:

1. Inventarul detaliat al Bunurilor de Returdin care să rezulte starea acestora, menţionatîn art, 10 de

maisus;

2. Planulde Acţiuni Prioritare menţionatîn art. 22 de maisus;

Încheiat la Tandarei, în10 (zece) exemplare originale.
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M. CAPITOLUL VI— LASTA ANEXELOR

i, Articolul 73 — Documente anexate prezentului Contract

a) Documentele de maijos sunt anexate prezentului Contract de delegare la Data Semnării prezentului
Contract:

e Listabunurilor proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor şi care sunt transmise
spre folosință Operatorului pedurata contractului;

Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor;

Listaobligaţiilor de natură financiară transierate Operatorului;
Planul de Investiţii;

Statutul şi Actul constitutiv ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ELCOO 2009

TANDAREI”;

»
a.

.
e.

b) Documentele de maijos potfi completate şi ataşate ulterior Datei Semnării prezentului Contrăct, dar nu
mai târziu de Data Intrării înVigoare:

|. Protocolul detransfer a! personalului dela operatorii existenţi la Operator, dacă este cazul;

2. Regulamentul Serviciului,
c) Documentele de maijos potfi completate şi ataşate ulterior Datei Semnăriiprezentului Contract, dar nu
maițârziu de sfârșitul Perioadei Tranzitorii:

1. Inventarul detaliat al Bunurilor de Retur din care sărezulte starea acestora, menţionatîn art. 10 de

mai sus: ,

2, Planul de AcţiuniPrioritare menţionat în art.22 de mai sus;

Încheiatla Tandarei, în 10 (zece) exemplare originale,
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REFERATDEAPROBARE

Ia proiectul de hotărâre privind asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu unităţile
a

administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”, în

vedereaparticipării lapatrimoniulAsociaţiei, în calitate de membru asociat cu drepturi depline

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Județean Ialomița
aprobarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale
componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Întercomunitară "ECOO 2009” în vederea participării la
patrimoniul Asociaţiei, în calitate de membru asociat cu drepturi depline.

Asociaţia a fost înființată în anul 2009 prin asocierea Orașului Țăndărei cu localitățile Giurgeni,
Ograda, Mărculeşti, Mihail Kogălniceanu, Movila, Platonești, Săveni şi Sudiţi. Ulterior, a aderat la
Asociaţie şi Comuna Mărculești. Astfel cum rezultă şi din Statutul Asociaţiei, aceasta a fost constituită în
scopul înființării, organizării, reglementării, finanţării exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a
serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităţilor administrativ teritoriale membre. În acest sens,
cofondatorii Asociaţiei, cu excepția Comunei Mărculești, auînființat în anul 2011 societatea comercială ADI
ECOO 2009 SRL, operator în domeniul serviciilor de salubritate căruia, la data de 29.08.2011, în condiţiile

Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Asociaţia i-a delegat serviciul public de colectare deșeuri nepericuloase din fiecare
localitate componentă a Asociaţiei.

În conformitate cu atribuţiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu județean în domeniul
serviciilor comunitare de utilitate publică de interes judeţean, acesta are obligația de a sprijini autorităţile
publice locale în furnizarea către cetățeni a serviciilor utilitate publică, inclusiv cele de salubrizare.

Prin aderarea Judeţului Ialomița la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009” se

urmăreşte respectarea principiilor şi a obligațiilor din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al
județului Ialomița, îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de salubrizare, prin asigurarea
serviciilor de colectare/depozitare a deșeurilor în toate zonele rurale dinjudeţul Ialomița care, în prezent, nu

beneficiază de aceste servicii. De asemenea, trebuie avut în vedere şi faptul că investiţiile din acest domeniu
sunt considerabile, astfel încât, accesarea fondurilor europene reprezintă un element cheie pentrucrearea
unui operatorjudețean puternic, capabil săfurnizeze servicii durabile la tarife acceptabile, care vor asigura
recuperarea costurilor de investiții şi dezvoltarea ulterioară a sistemelorîn cauză.

Prin proiectul de hotărâre se propune aderarea Judeţului Ialomiţa la Asociaţie, ca primă etapă în
procesul de participare la capitalul social al operatorului SC ADIECOO 2009 SRL, cel căruia, așa cum s-a
arătat mai sus, Asociaţia i-a delegat serviciul de colectare deșeuri nepericuloase pe raza de competență a
unităților administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei.

Consiliul Judetean Ialomita

ÎNgin10000098062



 

Conform Codului administrativ, Preşedintele Consiliului Județean Ialomița este reprezentantul de
drept al județului Ialomița în cadrul organelor de conducere ale Asociaţiei (Adunarea Generală a
Asociaţilor, respectiv Consiliul director). Tot prin proiectul de hotărâre, în acord cu Statutul Asociaţiei, se
propune aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare deșeuri nepericuloase al
localităților componente încheiat între Asociaţie și operatorul SC ADIECOO 2009 SRL.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului Județean
Ialomița adoptarea hotărârii înforma şi conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE
MARIANPAVEL

Tehnoredactat,
Dogaru Iulian
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa

cu unitățile administrativeteritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociaţiei în calitate de

membru cu drepturi depline

Consiliul Judeţean Ialomiţa intenționează să implementeze un Sistem de Management
Integrat al Deşeurilorla niveljudețean, proiect ce poatefi finanţat din fonduri POIM. Acest demers
implică realizareainvestiţiilor din PJGD Ialomiţa, cu valoareaestimată la 27.700.000 euro.

Prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (2014-2020) se acordă finanţare nerambursabilă

pentru proiecte de investiții şi de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de deșeuri, în cadrul Axei
Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor,

Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de
pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. Conform Ghidului, solicitanţii eligibili pentru aceste
proiecte sunt Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) prin Consiliile Judeţene.

Astfel, Consiliul Judeţean Ialomiţa a solicitat asocierea UAT Judeţul Ialomița cu Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009, prin intermediul căreia va fi gestionată în sistem

integrat activitatea de gestionare a deșeurilorla nivel judeţean şi vor fi accesate fondurile europene
în vederearealizării investiţiilor din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.
In acest sens, propunem aprobarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu
unităţile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO
2009” în vederea participării la patrimoniul Asociaţiei, în calitate de membru asociat cu drepturi
depline.

Asociaţia a fost înființată în anul 2009 prin asocierea Orașului Țăndărei cu localităţile

Giurgeni, Ograda, Mărculești, Mihail Kogălniceanu, Movila, Platonești, Săveni și Sudiţi. Ulterior, a

aderat la Asociaţie şi Comuna Mărculești. Astfel cum rezultă și din Statutul Asociaţiei, aceasta a
fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării exploatării, monitorizării și
gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităţilor administrativ
teritoriale membre. În acest sens, cofondatorii Asociaţiei, cu excepția Comunei Mărculești, au
înființat în anul 2011 societatea comercială ADI ECOO 2009 SRL, operatorîn domeniulserviciilor
de salubritate căruia, la data de 29.08.2011, în condiţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Asociaţia i-a
delegat serviciul public de colectare deșeuri nepericuloase din fiecare localitate componentă a
acesteia.

În conformitate cu atribuţiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu judeţean în
domeniul serviciilor comunitare de utilitate publică de interes judeţean, acesta are obligaţia de a
sprijini autorităţile publice locale în furnizareacătre cetățeni a serviciilor deutilitate publică.

Prin aderarea Judeţului Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”
se urmăreşte respectarea principiilorşi a obligațiilor din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor
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al judeţului Ialomița, îmbunătăţirea calității şi accesului la infrastructura de salubrizare, prin
asigurarea serviciilor de colectare/depozitare a deşeurilor în toate zonele rurale din judeţul Ialomiţa
care, în prezent, nu beneticiază de aceste servicii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice propune:

- Aprobarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomița cu Unităţile
Administrativ Teritoriale Oraşul Țăndărei, Comuna Ograda, Comuna Platonești, Comuna
Săveni, Comuna Sudiți, Comuna Giurgeni, Comuna Mihail Kogălniceanu, Comuna Movila
şi Comuna Mărculești în vederea participării la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOO 2009” în calitate de membru asociat cu drepturi depline în cadrul
Asociației;

- Aprobarea participării Judeţului Ialomița la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunițară „ECOO 2009” cu suma de 1.000 lei;

- Aprobarea plății sumei de 50.000 lei, reprezentând cuantumul cotizaţiei de membru asociat
al Judeţului Ialomiţa în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009” pe
anul 2021;

Sumele menţionate mai sus vorfi asigurate din bugetul Judeţului Ialomiţa pe anul 2021.

- Aprobarea Statutului actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”

în anexa nr.l cars face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Conform Codului administrativ, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa este
reprezentantul de drept al judeţului Ialomiţa în cadrul organelor de conducere ale Asociaţiei
(Adunarea Generală a Asociaţilor, respectiv Consiliul director). În acest sens, propunem:

- Desemnareadomnului Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate
de reprezentant de drept al Judeţului Ialomiţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei şi a
Consiliului Director din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”;

- Aprobarea împuternicirii domnului Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa
pentru a semna: toate documentele necesare participării Judeţului Ialomiţa la patrimoniul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”şi înregistrării în Registrul
asociaţiilor și fundațiilor aflat la Judecătoria Feteşti,

- In acord cu Statutul Asociaţiei, propunem aprobarea contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de colectare deșeuri nepericuloase nr.505/553/29.08.2011 încheiat în
condiţiile Legii nr.5 1/2006 privindserviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOO 2009” şi Societatea Comercială ADI ECOO 2009 S.R.L, prevăzută în Anexa 2

-  Mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009” să încheie și să
semneze, în numele judeţului Ialomiţa, actul aditional la contractual de delegare a gestiunii
nr,505/553/29.08.2011;
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Director Executiv, Consilier,

A Criștian/Vlad Ioana Stoica

Consilier,

Doina Rosca
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