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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind reglementarea activittitii de gestion are a deRurilor la nivelul Asociatiel de
Dezvoltare Intercomunitar6 ECOO 2009

Consiliul Judetean
Avand în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3 ,2-012022din
.2022 al Preseclintelui Consiliului
Judetean
Examin and:
- Raportul de specialitate nr. Piftf 2022_ — 7Ą din 04 0 2- .2022 al Compartimentului
Coordon are Societăţi, Servicii si lnstitu ţii Pub/ice Suborclonate;
Avizul nr.
din
.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă, drepturi,
obligati' si incompatibilit ăti;
- Avizul nr.
din
.2022 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură,
În conformitate Cu:
- prevederile art. 89-91, art. 173 alin. (1) lit. d) i en, (5) lit. m), art. 173 alill(1) lit. e),
art. 175 din Ordonan ţa de Urgentă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările i completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele pub/ice locale, cu modific ările
cornpletările ulterioare;
- Ordinul Agen ţiei Nationale de Reglementare pen tru Serviciile Cornunitare de Utilit ăţi
Pub/ice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sou
modificare a tarifelor pen tru activit ăţile specifice serviciului de salubrizare a localit ătilor;
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si funda ţii, cu modific ările
cornpletările ulterioare;
-prevederile Hot ărarii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru
si a statutului-cadru ale asociatillor de dezvoltare intercomunitar ă cu object de activitate
serviciile de utilit ăţi pub/ice;
- prevederile Legil nr. 51/2006 privind servicille comunitare de utilităţi pub/ice,
republicată, cu modific ările i cornpletările ulterioare;
prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitătilor, republicată,
cu modific ările i completările ulterioare;
- prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deseurilor,
Îri temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si complete" rile ulterloare,

(Oka

HO T4 RA5 TE:
Art. 1 (1) Se aprob ă Studiul de oportunitate pen tru stabilirea gestiunii activit ă tilor de
colectare separat ă i transportul separat al deseurilor municipale .si al deseurilor similare fractia
umedă fracţia uscată; colectarea si transportul deseurilor provenite din locuin ţe, generate de

activită ti de reamenajare i reabilitare interioar ă si/sau exterioară a acestora, sortarea
de.,seurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitara „ECOO 2009" conform anexei nr. 1 care face parte integrant ă din prezenta
hotărare.
(2) Se acordă mandat special domnului Marian PAVEL, Presedintele Consiliului Judetean
lalomiţa i reprezentantul de drept al Judetului lalomita in Adunarea General ă a Asocia ţilor, să
voteze "pentru" Studiul prev ăzut la alin. (1).

Art. 3 Se aprob ă Con tractul de delegare a gestiunii prin incredin ţare directă, a serviciului
public de colectare si transport a deseurilor municipale si a deseurilor similare in judetul lalomi ţa
ce va fi incheiat ?titre AD! ECOO 2009 si SC AD! ECOO 2009 SRL, conform anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotăr6re.

Art., 4 Prin grija Secretarului General at Judetului lalomi ţa, prezenta hotărare se comunică,
spre stiintă, Adun ării Generale a Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă "ECOO 2009", SC AD!
ECOO 2009 SRL şi lnstitu ţlei Prefectului — Jude pit lalomita, urmand a fi publicat ă pe site-ul
Consiliului Jude ţean lalomita — Sec ţiunea "Monitorul Oficial at Judetului".

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

Rd/Oc
RC

AVIZAT,
Secretarul General al Jude ţului lalomiţa
ADRIAN ROBERT IONESCU

Anexa nr.1

la Hotă rarea CJ lalomita
nr.
din
2022

A.D.I. „ECOO 2009"
PREŞEDINTE

STUDIU DE OPORUNITATE
pentru stabilirea gestiunii activit ăţilor de colectare separata si transportul separat al
deşeurilor municipale si al deseurilor similare fracţia umeda Si fracţia uscata, sortarea
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale si a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare
in unităţile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
I. Introducere
2. Descrierea condiţiilor locale si economice din unităţile administrativteritoriale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
3. Evoluţia activit ăţilor de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si fracţia uscata, sortarea
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare in unităţile administrativ teritoriale meinbre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
4. Obiectul Studiului de oportunitate
5. Controlul calit ăţii i cantităţii activităţilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia unieda si
fracţia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de
sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitătile administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
6. Descrierea activit ăţilor de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia unieda si frac ţia uscata, sortarea
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea
tratării mecano- biologice a deşeurilor nmnicipale şi a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare in unităţile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
7. Obiectivele si realiz ările care se urmărese prin prestarea activia ţilor de colectare
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si
fracţia uscata, sortarea deşeurilor municipale i a deşeurilor similare in staţiile de sortare si
organizarea trat ării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare in unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
8. Beneficiile deleg ării prin atribuire directa
9. Motive care justifică realizarea deleg ării prin atribuire directa a gestiunii
activităţilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare frac ţia umeda si frac ţia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării rnecano-biologice a
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de
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salubrizare in unităţ ile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009"
10. Motivarea deciziei privind delegarea activit ăţilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si
fracţia uscata, sortarea de ş eurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de
sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unităţile administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
12. Evitarea efectelor riscurilor privind delegarea activit ăţilor de colectare
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia
umeda si fracţia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in
sraţiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi
deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unităţile
administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009"
13. Modalitatea de incredin ţare a contractului de delegare. Durata deleg ării
activităţilor de colectare separata Si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare frac ţia umeda si fracţia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009"
14. Estimarea valorii contractului de delegare si termenul previzibil pentru
realizarea contractului pentru delegarea gestiunii activit ăţilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor rnunicipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si
fracţia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de
sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unităţile administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
15. Concluzii finale privind derularea procedurilor de delegarea prin delegare a
gestiunii activităţilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si fracţia uscata, sortarea de şeurilor
municipale şi a deş eurilor similare in staţiile de sortare Si organizarea trat ării mecanobiologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public
de salubrizare in unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
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1. Introducere
1.1. Prezentul studiu de oportunitatea fost stabilit pe baza legisla ţiei in vigoare iar
seopul acestuia II constituie analiza situa ţiei actuate a activit ăţilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor sirnilare frac ţia umeda si fracţia
uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare si
organizarea tratkii mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a de ş eurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare in unit ăţile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", fundamentarea necesit ăţii şi
oportunităţii de atribuire direeta prin incheierea unui contract de delegare, a gestiunii acestor
activităţii din cadrul serviciului public de salubrizare.
1.2. Avănd in vedere faptul ca prestarea activit ăţilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si fracţia
uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deş eurilor similare în sta ţiile de sortare si
organizarea tratării mecano-biologice a de ş eurilor municipale ş i a deşeurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare in unit ăţile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" nu se desf ăşoară unitar, propunem
Adunării Generale a Asocia ţiilor ADI „ECOO 2009", aprobarea prezentului studiu de
fundamentare pentru delegarea prim atribuire directa a activit ăţilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si fracţia
useata, sortarea de ş eurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare si
organizarea tratării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare in unit ăţile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intereomunitara „ECOO 2009".
1.3. Delegarea, prin atribuire directa, a gestiunii serviciul public de salubrizare in
unităţile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009", prim contract de delegare se va efectua pentru urm ătoarele activit ăţi:
- colectarea separat ă şi transportul separat al deşeurilor nienajere şi al deşeurilor
similare provenite din activit ăţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv frac ţii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de de şeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii i acumulatori;
- sortarea de ş eurilor manicipale şi a deşeurilor similare in sta ţiile de sortare;
- organizarea trat ării mecano-biologice a deseurilor municipale şi a deşeurilor
similare
1.4. Delegarea, prin atribuire directa, a gestiunii activit ăţilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municip ale si al deseurilor similare frac ţia umeda si frac ţia
uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a de ş eurilor similare in staţiile de sortare si
organizarea trat ării mecano-biologice a de ş eurilor municipale şi a deşeurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare in unit ăţile alministrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" se va face pentru o perioada de 5
ani.
1.5. Delegarea, prim atribuire directa, a gestiunii activit ăţilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si frac ţia
uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si
organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale ş i a deşeurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare in unit ăţile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", prim contract de delegate implica
cheltuieli minime din bugetele locale ale unit ăţilor administrativ-teritoriale membre ale ADI
ECOO 2009, jar prestarea acestui serviciu de c ătre o firma de specialitate care de ţine toate
autorizaţiile si licenţele necesare, asigura respeetarea principiilor pe care se organizeaz ă si
se desfăşoară serviciile publice de gospod ărie comunală.
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1.6. Structura Studiului de oportunitate pentru delegarea, prin atribuire directa, a
gestiunii activit ăţilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si
al deseurilor similare frac ţia umeda si frac ţia uscata, sortarea de ş eurilor municipale si a
deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unit ăţile
administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009", prin contract de delegare, prin atribuire directa, este determinat ă de prevederile
legale din domeniul delegării de servicii şi se axeaz ă pe analiza unor aspecte relevante in
care se inelud:
a) Aspecte generale;
b) Fezabilitatea tehnic ă, economic ă ş i financiară;
c) Aspecte de mediu, sociale şi instituţionale;
d) Concluzii privind fezabilitatea.
1.7. Elaborarea studiului de oportunitate reprezint ă o cerinţă a Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, republicat ă, cu modifieările si completările
ulterioare, scopul acestuia fiind de a fundamenta şi a stabili modalitatea optim ă de atribuire
a activităţilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare frac ţia umeda si frac ţia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul servieiului public de salubrizare in unit ăţile
administrativ teritoriale inembre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009". Aspectele care impun realizarea studiului:
a) modificările legislative in domeniu care au fost corelate cu legisla ţia U.E;
b) respectarea i aplicarea reglement ărilor legislative in domeniu, Legca nr. 51/2006,
a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, Cu modificările şi completările ulterioare care la
art. 22 ann. (3) prevede "Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilit ăţi publice se
stabileşte prin hotărdri ale autorit ăţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale,
in baza unui studiu de oportunitate, func ţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea
asigurării celui mai bun raport pre ţ/calitate, de interesele actuale si de perspectiv ă ale
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi eomplexitatea sistemelor de
publice;
c) necesitatea asigur ării continuităţii activităţilor de colectare separata Si transportal
separat at deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si frac ţia uscata din
cadrul serviciului public de salubrizare in colectare separata si transportul separat at
deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si frac ţia uscata, sortarea
deseurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării
mecano-biologice a de ş eurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului
public de salubrizare in unităţile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009";
d) necesitatea asigur ării şi gestionării eficiente şi de calitate a activit ăţilor de
colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare
fracţia umeda si frac ţia uscata si colectarea separata si transportul separat al deseurilor
nrunicipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si frac ţia uscata, sortarea de ş eurilor
municipale ş i a de şeurilor sirnilare in sta ţille de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in unit ăţile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009";
e) dezvoltarea durabil ă a serviciilor, utilizarea eficient ă a fondurilor publice;
f) asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de calitate;
g) dorinţa autorităţii locale de a asigura un mediu de via ţă curat ş i sănătos
locuitorilor din unităţile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009".
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1.8. Conform Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilit ăti publice: au
calitatea de utilizator al serviciului public de salubrizare beneficiarii individuali sau
colectivi, directi on indirecti.
1.9. Dreptul, fără discriminare, de acces la activit ătile de colectare separata si
transportul separat al deseurilor rnunicipale si al deseurilor similare fractia urneda si fractia
uscata, sortarea de ş eurilor municipale şi a de şeurilor similare in sta ţiile de sortare si
organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare in unit ăţile administrativ teritoriale mernbre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", de utilizare a acestora, precum
la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor, potrivit legli.
1.10. Activitătile colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si
al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale ş i a de ş eurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unit ătile
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009".
2. Descrierea condiţitlor locale si economice din Uniatile administrativteritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009"
2.1.

Descriere generala

Judetul Ialornita se află in partea de sud-est a t ării, in Cămpia B ărăganului, diviziune
estică a C ămpiei Romăne, pe cursul inferior al lalomi ţei şi la interferenta unor vechi
importante drumuri comerciale, prin care capitala t ării este legată on Moldova şi cu litoralul
Mării Negre.
Judetului Ialomita se invecineaz ă la Nord — judetele Br ăila şi Buzau, la Nord-Vest —
judetul Prabova, la Vest — judetul Ilfov, la Sud — judetul C ălărasi si la Est — judetul
Constanta.

Judetul Ialomiţa are in componenţa sa: 3 inunicipii Slobozia, Urziceni ş i Feteşti, 4
oraşe Ţăndărei, Amara, C ăzăne şti, Fierbinti-Tirg si 59 de comune.
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3. Evolutia activit ătilor de colectare separata Si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia
uscata, sortarea deşeurilor rnunicipale ş i a deşeurilor shnilare in statiile de
sortare Si organizarea trat ă rii mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a
deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unit ătile
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009"
3.1. In perioada anterioară gestiunea activit ăţilor de colectare separata si transportul
separat al deseurilor rnunicipale si al deseurilor similare fracţia umeda si fracţia uscata,
sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare in unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" s-a realizat prin intermediul contractelor de
servicii incheiate cu operatori autoriza ţi şi lieentiaţi sau prin intermediul compartimentelor
din eadiul aparatelor proprii ale prirnarilor membre ale ADI ECOO 2009.
3.2. Situatia la ora actuala
Activităţile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare fractia ameda si frac ţia uscata, sortarea de ş eurilor municipale şi a
deşeurilor similare in staţiile de sortare Si organizarea trat ării meeano-biologice a deşeurilor
municip ale şi a deşeurilor similare din cadnil serviciului public de salubrizare in unităţile
administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intereomunitara „ECOO
2009" se desfaşoară in conforrnitate en legislaţia ln vigoare, scopul activităţii fund de
asigurare a curăţeniei generale in unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" prin colectarea, transportul, neutralizarea,
sortarea, valorificarea, tratarea de şeurilor municipale si a deseurilor similare si eliminarea
prin depozitare.
In prezent activităţile de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si fracţia uscata, sortarea de ş eurilor
municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea trat ării rnecanobiologice a de ş eurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul servieiului public de
salubrizare in unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009",sunt asigurate in baza contractului incheiat intre ADI ECOO
2009 si SC ADI ECOO 2009 SRL TANDAREI SRL, pentru următoarele activit ăţi:
Colectarea de şeurilor municipale frac ţia umedă
Colectarea şi sortarea de şeurilor municipale frac ţia uscată.
Sortarea de şeurilor munieipale şi a deşeurilor similare in staţine de sortare;
Organizarea trat ării mecano-biologice a deşeurilor municipale ş i a deşeurilor
similare
Gradul de satisfacţie al locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale membre ale
ADI ECOO 2009 fata de calitatea activit ăţii de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si frac ţia uscata, sortarea
de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării
mecano-biologice a deşeurilor municipale ş i a deşeurilor similare din cadrul serviciului
public de salubrizare in unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"din cadrul serviciului public de salubrizare a fost
acceptabil.
Finantarea activit ăţii de coleetare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si fracţia uscata, sortarea de şeurilor
municipale şi a deşeurilor sirnilare in staţiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a deşeurilor municipale ş i a deşeurilor similare din eadrul serviciului public de
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salubrizare in unitătile administrativ teritoriale membre ale Asociaţici de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009" se efectua de la bugetele locale ale unitătilor
adrninistrativ-teritoriale.
Utilizatorii/beneficiarii activit ătilor de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea
de şeurilor municipale şi a deş eurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării
mecano-biologice a deşeurilor rmmicipale şi a deş eurilor similare din cadrul serviciului
public de salu.brizare in unitătile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" sunt:
- persoane fizice sau juridice care beneficiaz ă, direct on indirect, individual sau
colectiv, de serviciile de utilităti publice, in conditiile legii, respectiv: persoane fizice şi
asociatii de locatari sau proprietari, in general locuitorii din unitătile administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009";
- agenti economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza unit ătilor administrativ
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009";
institutii publice cu sedii sau filiale in unitătile administrativ teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara „ECOO 2009";
4. Obiectul Studiului de oportunitate
4.1. Prezentul Studiu de oportunitate a deciziei de delegare, prin atribuire directa, a
activităţilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare fractia umeda si frac ţia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare în statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de ş eurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubriz are in unitătile
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009" include analiza situatiei actuale, defmirea ş i cuantificarea in termeni economici
financiari a riscurilor, repartizarea riscurilor i stabilirea gestiunii activit ătilor de colectare
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fract ă a
umeda si fractia uscata din cadrul serviciului public de salubrizare a unitătilor administrativ
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", conform
legislatiei in vigoare.
4.2. Obiectul prezentului studiu de oportunitate este reprezentat de oportunitatea
necesitătii ş i oportunitătii de delegare, prin atribuire directa, a activitătilor de colectare
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia
umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de
sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deş eurilor
similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitătile administrativ teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009".
4.3. Activitătile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale
si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
de şeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a deşeurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unităţile
administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009", care fac obiectul deleg ării, prin atribuire directa, de gestiune sunt:
a) colectarea separat ă i transportul separat al de şeurilor menajere şi al
deseurilor similare provenite din activit ăţi comerciale, din industrie i institu ţii,
inclusiv fracţii colectate separat, f ără a aduce atingere fluxului de de şeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori frac ţiei umede;
b) colectarea separat ă i transportul separat al de şeurilor menajere şi al
deşeurilor similare provenite din activit ăţi comerciale, din industrie şi instituţii,
inclusiv frac ţii colectate separat, f ără a aduce atingere fluxului de deseuri de
echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori frac ţiei uscate;
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c) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în statiile de sortare;
d) organizarea tratării mecano-biologice a deş eurilor municipale ş i a deş eurilor
similare.
5. Controlul calitătii ş i cantitătii colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea
trată rii mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare in unit ătile administrativ teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
5.1. Evaluarea i monitorizarea activit ăţilor de colectare separata si transportul
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata,
sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a deseurilor municipale şi a deş eurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare in unit ătile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" se va realiza in baza indicatorilor de
performantă ai serviciului prev ăzuti îri regulamentul de organizare şi funcţionare al aeestuia.
Indicatorii de performan ţă ai serviciului de salubrizare vor fi precizati in caietul de sareini
vor fi anexati contractului de delegare, prin atibuire directa, a activit ătilor de colectare
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia
umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in sta ţiile de
sortare Si organizarea trat ării mecano-biologice a deseurilor municipale şi a deş eurilor
similare din eadrul serviciului public de salubrizare.
5.2. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" monitorizeaz ă realizarea
de către operator a indicatorilor de performan ţă şi respectarea legisla ţiei in vigoare
referito are la serviciul public de salubrizare.
5.3. Activitătile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si
al deseurilor similare frac ţia umeda Si fracţia uscata, sortarea de şeurilor municipale ş i a
de şeurilor similare in sta ţiile de sortare si organizarea trat ărli mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unit ăţile
administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009" trebuie s ă indeplineasc ă indicatorii de performant ă prevăzufi in Regulamentul
serviciului de salubrizare la nivelul UAT - lui aprobat prim hot ărire adunării generale a
asociaţilor.
5.4. Indicatorii de performan ţă stabilese conditiile cc trebuie respectate de operatori
pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localit ătilor cu privire la:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;
b) atingerea obiectivelor şi tintelor pentru care autoritatea administra ţiei publice
locale este responsabil ă;
c) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adaptarea permanent ă la cerintele utilizatorilor;
e) excluderea oric ărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;
1) respectarea reglement ărilor specifice din domeniul protec ţiei mediului şi al
sănătăţii populatiei;
g) implementarea unor sisteme de management al calitătii, al mediului şi al s ănătătii
securităţii muncii.
5.5. Indicatorii de performanţă trebuie s ă asigure evaluarea continu ă a operatorului
Cu privire la următoarele activit ăţi:
1. măsurarea, facturarea ş i ineasarea contravalorii serviciilor efectuate;
2. indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
3. mentinerea unor rela ţii echitabile intre operator ş i utilizator prin rezolvarea rapid ă
obiectivă a problemelor;
4. solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de
salubrizare
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5.6. In vederea urrn ăririi respect ării indicatorilor de performant ă, operatorul de
salubrizare trebuie s ă asigure gestiunea activit ătilor de colectare separata si transportul
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si fractia uscata,
sortarea de şeurilor municipale şi a de şeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea
trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a de şeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare conform prevederilor contractuale, inregistrarea
activităţilor privind măsurarea prestatiilor, facturarea şi incasarea contravalorii serviciilor
efectuate, inregistrarea reclamatiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de solutionare a
acestora.
5.7. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" realizeaz ă activitatea de
monitorizare a modului in care se deslăşoară activitătile de colectare separata si transportul
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata,
sortarea de şeurilor municipale şi a de şeurilor similare in statiile de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare de c ătre operator, prin intermediul structurii de specialitate
Cu atributii in acest sens, certific ănd cantitatea i calitatea lucr ărilor efeetuate.
6. Descrierea activitătilor de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia useata, sortarea
deş eurilor munieipale şi a deşeurilor similare în statiile de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare pentru care se face delegarea, prin atribuire direeta,
de gesfiune
6.1. Delegarea, prin atribuire directa, a gestiunii prin contract de delegare se va
efectua pentru urm ătoarele activit ăţi:
a) colectarea separat ă şi transportul separat al deşeurilor menaj ere şi al deşeurilor
similare provenite din activit ăţi comerciale, din industrie şi institutii, inclusiv fractii
colectate separat, "'deă a aduce atingere fluxului de de şeuri de echipamente electrice
electronice, baterii ş i acumulatori fractiei umede;
b) colectarea separat ă i transportul separat al de şeurilor menajere şi al de şeurilor
similare provenite din activităti comerciale, din industrie i institutii, inclusiv fractii
colectate separat, fărd a aduce atingere fluxului de de şeuri de echiparnente electrice
electronice, baterii i acumulatori fractiei uscate;
c) sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare;
d) organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor
similare.
6.2. Prestarea activit ăţilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare frac ţia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare in sta ţiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in unit ătile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009" se realizeaz ă potrivit cerinţelor organizatorice minimal; in
scopul colectării intregii cantit ăti de deşeuri municipale ş i lăsarea in stare de cur ăţenie a
spatiului destinat depozit ării recipientelor de precolectare a deseurilor.

(1) Aceasta activitate presupune urm ătorul ciclu de operatiuni:
a) colectarea separate, transportul separat şi eliminarea de ş eurilor municipal; fractia
umedă, de la persoanele fizice, agenţi economici ş i institutii publice
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b) colectarea separat ă, transportul separate, sortarea şi eliminarea/valorificarea
deşeurilor municipale, frac ţia uscat ă de la persoanele fizice, agen ţi economic' şi instituţii
publice
c) sortarea deseurilor municipale fractia uscata, valorificarea deseurilor reciclabile
rezultate din sortare si eliminarea refuzului din sortare;
d) tratarea deseurilor biodegradabile, valorific area compostului si eliminarea
refuzului din tratare,
6.3. Colectarea separat ă, transportul separat i eliminarea de şeurilor
municipale, fracţia umedă, de la persoanele fizice, agen ţi economici şi instituţii publice
(1) Operatorul care presteaz ă operaţiunea de colectare separat ă şi transport separat a
de ş eurilor reziduale de la persoanele fizice din zona de case va asigura colectarea de şeurilor
municipale, frac ţia umedă, in recipiente de culoare gri/negru/verde.
Unitatea de măsură: lei/tona
(2) Tipurile de deşeuri reziduale sunt:
a) resturi de came şi peşte, gătite sau proaspete;
b) resturi de produse lactate (lapte, sm ăntană, brănză, iaurt, unt, fri şcă.);
c) ouă intregi;
d) grăsimi animate şi uleiuri vegetale (in cazul in care nu se colecteaz ă
separat);
e) excremente ale animalelor de companie;
f) scutece/tampoane;
g) cenuşă de la sobe (dac ă se ard şi cărbuni);
h) resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
i) lemn tratat sau vopsit;
j) conţinutul sacului de la aspirator;
k) rnucuri de 006;
I) veselă din portelan/sticl ă spart ă, geamuri sparte.
(3) Operaţiunea de colectare separat ă şi transport separat a de şeurilor municipale,
fractia umed ă, consta in inc ărcarea si transportul separat a de şeurilor municipale fracţia
umedă la Depozitul conform Slobozia.
(4)Informativ, dotarea minima existenta in prezent, este de:
LOCALITATE

rezidual

Hartie&carton

plastic&metal

sticla

TOTAL SACI

TĂNDĂREI
MIHAIL
KOGĂLNICEANU
GIURGENI
MOVILA
OGRADA
SĂVENI
SUDITI
PLATONE ŞTI
MĂRCULEŞTI
GHEORGHE LAZĂR
ALBEŞTI
BORDUŞANI
GRINDU
VALEA
MĂCRIŞULUI

4481

8962

8962

8962

26886

980

1960

1960

1960

5880

413
690
924
1471
833
782
622
880
545
1419
798

826
1380
1848
2942
1666
1564
1244
1760
1090
2838
1596

826
1380
1848
2942
1666
1564
1244
1760
1090
2838
1596

826
1380
1848
2942
1666
1564
1244
1760
1090
2838
1596

2478
4140
5544
8826
4998
4692
3732
5280
3270
8514
4788

741

1482

1482

1482

4446

TOTAL

15579

31158

31158

31158

93474
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Colectarea deseurilor municipale de la gospod ăriile individuale se efectueaz ă din
recipienti de colectare/saci asigura ţi de fiecare gospod ărie in parte
(5) Cantitătile de deşeuri reziduale transportate de care operator de la persoanele
fizice din zona de ease sunt cele care rezult ă din bonurile de cantărire eliberate de statia
transfer/sortare Ţăndărei sau de cantarul din cadrul depozitului conform Slobozia, pentru
fieeare transport efectuat de c ătre operator.
(6) Operatorul este obligat sa asigure colectare separat ă şi transport separat al
deşeurilor municipale, fractia umed ă, in conditia optime.
(7) Tarifiil ofertat pentru opera ţiunea de colectare separate, transport separat şi
eliminare a de şeurilor municipale, fractia =tea de la persoanele fizice, agenti economici
institutii publice se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica in baza fi şei de
fundainentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin
care se justific ă oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligatia sa le
intocrneasc ă in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 10912007 al A.N.R.S.C.
(8) Tariful ofertat pentra operatiunea de colectare separat ă ş i transport separat al
deşeurilor municipal, fractia umedă de la persoanele fizice, agenti economici şi institufii
publice, va fi exprimat in lei/tona fără TVA.
(9) Cantitatea de de şeuri municipale, fractia umed ă, estimate pentni a fi colectate in
unitătile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009"este de:
LOCALITATE

TANDAREI
MIHAIL
KOGALNICEANU
GIURGENI
MOVILA
OGRADA
MARCULESTI
SAVENI
SUDITI
GHEORGHE
LAZAR
ALBESTI
GRINDU
BORDUSANI
VALEA
MACRISULUI
PLATONESTI
TOTAL

Menajer Rciclabil
Can
ean
3607
150
483

20

201
237
431

8
8
20

246
469

10

216

20
8

210

8

190
198
420

6
8
20

175

7

278

10

7361

303

sortarea
şi
6.4.
separată,
transportul
separat,
Colectarea
eliminarea/valorificarea de şeurilor municipale, fractia uscat ă de la persoanele fizice,
agenti economici şi institutii publice
(1) Operatond care presteaz ă activitatea de coleetare separat ă i transportul separat a
deş eurilor menajere şi al deşeurilor similare va asigura colectarea de şeurilor municipale,
fractia uscată de la persoanele fizice, agenti economici i institutii publice in recipiente de
culoare galbena sau albastr ă.
Unitatea de măsură : lei/tona
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(2) Tipurile de deşeuri reciclabile(frac ţia uscata) sunt:
a) hărtie
b) carton
c) plastic
d) metal
e) sticlă
f) deşeuri de ambalaje
(3) Operaţiunea consta in incărcarea si transportul separat a de şeurilor reciclabilele
la persoanele fizice, agen ţi economici i instituţii publice la staţia de sortare apar ţinănd
operatorului sau la care are acces operatorul,
(4) Fiecare utilizator î ş i asigura saci pentru colectarea deseurilor reciclabile, conform
cerintelor caietului de sarcini.
LOCALITATE
TĂNDĂREI
MIHAIL
KOGĂLNICEANU
GIURGENI
MOVILA
OGRADA
SĂVENI
SUDITI
PLATONE$TI
MĂRCULE$TI
GHEORGHE LAZAR
ALBESTI
HORDU$ANI
GRINDU
VALEA
MĂCRI$ULUI
TOTAL

rezidual
4481

Hartic&carton
8962

pIastic&metal
8962

sticla
8962

TOTAL SACI

980

1960

1960

1960

5880

413
690
924
1471
833
782
622
880
545
1419
798

826
1380
1848
2942
1666
1564
1244
1760
1090
2838
1596

826
1380
1848
2942
1666
1564
1244
1760
1090
2838
1596

826
1380
1848
2942
1666
1564
1244
1760
1090
2838
1596

2478
4140
5544
8826
4998
4692
3732
5280
3270
8514
4788

741

1482

1482

1482

4446

15579

31158

31158

31158

93474

26886

(5) Cantităţile de deşeuri reciclabile de la persoanele fizice, agenti economici şi
instituţii publiee sunt eele care rezult ă din bonurile de cant ărire eliberate de operatorul
staţiei de sortare, dup ă sortarea de ş eurilor municipale, frac ţia uscată, pentru frecare transport
efectuat de c ătre operator.
(6) Tariful ofertat pentru opera ţiunea de colectare separate, transport separate,
sortarea şi eliminarea de şeurilor reziduale rezultate din sortare, respective valorificarea
fracţiei reciclabile existente in de şeurile municipale frac ţia uscată, de la persoanele fizice,
agenţi economici i instituţii publice se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica in baza
fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnicoeconomic prin care se justific ă oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are
obligatia sa le intocmeasc ă in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al
A.N. R. S C
(7) Tariful ofertat pentru opera ţiunea de colectare separate, transport separate,
sortarea şi eliminarea deşeurilor reziduale rezultate din sortare, respective valorificarea
fracţiei reciclabile existente in de şeurile municipal frac ţia uscată, de la persoanele fizice,
agenţi economici şi instituţii publice va fi exprimat in lei/tona fără TVA.
(8) Cantitatea de deşeuri municipale, fractia umed ă, estimate pentru a fi colectate in
unităţile
administrativ- teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara
un
„ECOO 2009" este de:
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LOCALITATE
TANDAREI
MIHAIL
KOGALNICEANU
GIURGENI
MOVILA
OGRADA
MARCULESTI
SAVENI
SUDITI
GHEORGHE
LAZAR
ALBESTI
GRINDU
BORDUSANI
VALEA
IVIACRISULUI
PLATONESTI
TOTAL

Menajer
t/an
3607
483
201
237
431
246
469
216
210
190
198
420
175
278
7361

(9) In cazul in care se constata ca de şeurile municipale, fractia uscat ă, sunt
contaminate si prin continutul acestora nu pot fi considerate de şeuri reciclabile, operatorul
va factura tariful pentru serviciul de colectare al deseurilor municipale fractia umeda.

LOCALITATE
TANDAREI
MIHAIL
KOGALNICEANU
GIURGENI
MOVILA
OGRADA
MARCULESTI
SAVENI
SUDITI
GHEORGHE
LAZAR
ALBESTI
GRINDU
BORDUSANI
VALEA
MACRISULUI
PLATONESTI
TOTAL
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Menajer Reiclabil
(Ian
(Ian
3607
150
483

20

201
237
431
246
469
216

8
8
20
10
20
8

210
190
198
420

8
6
8
20

175
278
7361

7
10
303

7. Obiectivele si realiz ările care se urm ăresc prin prestarea activit ătilor de colectare
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si
fractia uscata si colectarea şi transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activit ăti
de reamenajare i reabilitare interioar ă qi/sau exterioară a acestora din cadrul serviciului public
de salubrizare din unit ătile administrativ- teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009"
7.1. Operatorul va asigura:
a) respectarea legisla ţiei, normelor, prescrip ţillor şi regulamentelor privind igiena
muncii, protecţia munch, gospodărirea apelor, protec ţia mediului, urmărirea comportării In
timp a construc ţillor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, intreţinerea ş i reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat,
în funcţie de complexitatea instala ţiei si specificul locului de munc ă;
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabili ţi prin contractul de
delegare a gestiunii si iii legislatia nationala in vigoare aplicabila;
d) furnizarea către beneficiar, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate si
accesul la documenta ţiile si la actele individuale pe baza c ărora presteaz ă serviciul public de
salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009";
e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a serviciului public de
salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009";
I) prestarea scrviciului public de salubrizarepe intreaga arie administrativ ă aunitatilor
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009" conform cerintelor caiet de sarcini.
g) aplicarea de metode performante de management care s ă conducă la red ucerea
costurilor de operare;
h) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forte proprii si cu
terţi;
i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare
operativ ă a acestora;
k) evidenţa orelor de functionare a utilajelor (cel putin lunar) si de cate on este
necesar pentru intoemirea unor situatii statistice, etc. la solieitarea administratiei publice
locale;
1) tinerea unei eviden ţe a gestiunii de şeurilor si raportarea periodic ă a situaţiei
autorităţilor competente, conform reglement ărilor in vigoare;
m) personalul necesar pentru prestarea serviciului public de salubrizare in unitatile
administrativ-teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009";
n) conducerea operativa şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de
intervenţie;
o) o dotare cu instalaţ ii şi echipamente specifice necesare pentru serviciului public de
salubrizare in unitatile adminisirativ-teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009", in condiţiile stabilite prin contract;
p) asigurarea monitorizarii serviciului public de salubrizare in timp real privind
desfasurarea serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009".

7.2. Prestarea activitatilor de colectare scparata si transportul separat at deseurilor municipak
si at deseurilor similare fractia umeda si fiactia uscata si din cadtul serviciului public de salubrizare in
unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
se va executa astfel ?neat s ă se realizeze:
Page
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a) continuitatea activit ăţii, indiferent de anotimp şi conditiile rneteorologice, cu
respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitkii la cerintele
beneficiarului;
c) controlul calitkii aetivit ătii prostate;
d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activit ătii;
e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
t) respeetarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", in conditiile legii;
g) prestarea activitkilor de coleetare separata Si transportul separat al deseurilor municipale si
al deseurilor sirnilare fractia umeda Si fractia uscata din cachul serviciului public de salubrizare din
unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
pe baza principiilor de eficient ă economică, avănd ca obiectiv reducerea costurilor de
prestare a serviciului;
h) asigurarea capacit ătii de transport a deseurilor stradale, a mijloacelor pentru
prestarea serviciului in intreaga arie adrninistrativ-teritorial ă a unitatilor administrativteritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009";
i) mentinerea capacitatii tehnice corespunzatoare a parcului auto, in vederea
creşterii eficientei in exploatarea acestuia, incadr ării in normele naţionale privind emisiile
poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;
j) indeplinirea indicatorilor de calitate a prest ării activitkii, specifica ţi in
Regulamentul serviciului de salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009";
k) asigurarea, pe toat ă durata de executare a activitatilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda Si fractia uscata din
cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile alministrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", de personal calificat şi in număr suficient.
8.3. Beneficiile delegarii prin atribuire directa
(1) Prin realizarea un.ui procesului pentru delegarea, prin atribuire directa, a
activitatilor de colectare separata Si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare fractia umeda Si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale si a
deseurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile
administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intereomunitara „ECOO
2009"se vor putea obtine:
a) tarife reale si un raport pret-calitate optim;
b) cresterea ealitatii activit ătilor de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale Si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea
deseurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ăril
mecano-biologiee a de şeurilor municipale ş i a deseurilor similare din cadrul serviciului
public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", datorita monitorizarii Si urmarlidelegatarului pe
baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanta, dotarile tehnice;
c) grija fata de populatia din unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" ca operatorul care presteaz ă activitkile de
colectare separata Si transportul separat al deseurilor municipale Si al deseurilor similare
fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in
statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a
deş eurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare este atestat, are licienta
ANRSC si raspunde de eventualele pagube rezultate in urma prestarii serviciului public de
salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009";
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d) operatorul va fi mouitorizat atent privind atestarea conform normativelor in
vigo are
(2) Alegerea modalit ătii de gestiune a activitatilor de colectare separata si transportul
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata,
sortarea de şeurilor municipale şi a deseurilor similare in statiile de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deseurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", In baza Legii nr. 10172006, republicat ă, cu
modificarile si eompletarile ulterioare se face prin hot ărare a consiliilor locale ale unitatilor
adrninistrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009" si apoi prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor Asociafei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009". Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicat ă, Cu
modificarile si completarile ulterioare aceasta se poate realiza prin:
a) Gestiune direct ă
b) Gestiune delegat ă
(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptat ă, activitătile specifice serviciului de
salubrizare se organizeaz ă ş i se desraşoară pe baza Regulamentului de salubrizare şi a
caietului de sarcini, aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009".
(4) Studiul de oportunitate a deciziei de delegare a serviciului public de
salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009" i şi propune s ă analizeze urm ătoarele varainte:
A. Varianta gestiunii directe I
Conform prevederilor Legii nr. 5172006 a serviciilor comunitare de utilit ăti publice,
republicată, cu modificările i completările ulterioare, art. 28 alin. (2): „Gestiunea directa se
rectlizeaz ă prin intermediul unor operatori de drept public sari privat, asyel crim sunt
definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fare( aplicarea prevederilor Legii nr. 9872016
privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizi ţiile sector/ale şi Legii nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care potfi:
a) servicii pub/ice de interes local sari judetean, specializate, cu personalitate
organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene,
juridică, infiintate
după caz, prin hoteireiri ale autoriteitilor deliberative ale unitătilor administrativ-teritoriale
respective;
b) societăti reglementate de Legea nr. 31 7 1990, republicată, cu modific ările şi
completărik ulterioare, cu capital social integral al unitettilor administrativ-teritoriale,
infiintate de autoritătile deliberative ale unitătilor administrativ-teritoriale respective."
alin. (2^1) „Autoritătile deliberative ale unitătilor administrativ-teritoriale sau,
dupet caz, asociafille de dezvoltare intercomunitară avănd ca scop serviciile de utilităti
pub/ice, in baza mandatului prirnit; pot impeding( unui operator de drept pr/vat gestiunea
serviciilor de utilităti publice sari a uneia on mai multor activitaji din sfera acestor servicii
prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor
condilli cumulative cc trebuie indeplinite at& la data atribuirii contractului de delegare a
gestiunii, cat şi pe toată durata acestui contract..
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1) unitătile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare
intercomunitard avănd ca scop serviciile de utilităti publice, in calitate de actionari/asociati
ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei. sau, dupe"! caz, unitatea administrativteritorială, in calitate de actionarlasociat unic at operatorului, prin intermediul adundrit
generate a actionarilor şi at consiliului de administratie, exercită un control direct si o
influentă dominantei asupra deciztilor strategice si/sau semnificative ale operatorului
regionalloperatorului in legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care fl
exercită asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfă oarei exclusiv
activităti din sfera furniz ării/prestării serviciilor de utilităli publice destinate satisfacerii
nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de compete* a unirettilor
administrativ-teritoriale mernbre ale asociatiei, respectiv a unitătii administrativ-teritoriale
care i-a incredintat gestiunea serviciului;
c) cap italul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este
&lima in totalitate de unitătile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de
unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitcdul social al
operatorului regional/operatorului este exclusei."
În cazul in care s-ar opta pentra asigurarea serviciului printr-un serviciu public de
salubrizare specializat cu personalitate juridica de interes judetean şi/sau o societate
comerciala, operator regional, care indeplineste conditiile cumulative prevazute in aim.
(2^1), autorizat conform legii, prezent ăm următoarea analiz ă:

Gestiunea directA:
În conditiile prezentate mai sus, consider ăm că gestiunea direct ă este o solutie
oportună deoarece prezint ă numeroase avantaje:
dotarea existenta cu utilaje specifice activitatilor de colectare separata si transportul
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fraetia uscata din
cadrul servieiului public de salubrizare;
- dotarea privind activitatea de sortare si compostare;
- suplimentarea investitiilor pe parcursul derul ării contractului pentru innoirea
parcului de utilaje, conform oric ăror norme care apar ulterior incheierii contractului;
existenta unui sediu, garaj, depozit materiale amenajat in care să se desfăşoare
activitatea;
- personal specializat in prestarea activit ătilor de salubrizare;
detinerea licentelor si autorizatiilor necesare pentra prestarea activitatilor din cadml
serviciului de salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei,
personalul existent asigura desfăşurarea activit ătilor in conformitate en normativele
telmice pentru activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare fractia urneda si fractia uscata, sortarea de şeurilor
municipale ş i a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare;
- dotarea societatii indeplineste condiitile privind nutneirul minim de utilaje calculat
in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 11l/2007 privind aprobarea
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localit ătilor, pentru activit ătile de
colectare a de şeurilor menajere este asigurat;
- societatea are experienta in asigurarea necesarului de Echipament de lucra,
materiale igienico-sanitare, combustibil i lubrefianti, asigurari CASCO, asigurarea
obligatorie, revizii obligatorii, rovignete, licent ă emisă de Ministerul Transporturilor,
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anvelope si alte piese de schimb (filtre, etc), reparatii si revizii, etc., stocarea temporara a
deseurilor (valoarea estimat ă), raportari la autoritatile care asigura reglementarea si
monitoriz area activitatilor desfasurate, valorificarea deseurilor rezultate din activitatile de
sortarettratare desfasurate, spa ţiile necesare pentru birouri, garaje, atelier repara ţii,
platformd pentru utilaje, dotările necesare pentru fune ţionare: birouri, tehnic ă de calcul,
birotică, scule si dispozitive pentru repara ţii maşini şi utilaje.
Conform celor prezentate mai sus, acceptiunea de "serviciu public de salubrizare"
cuprinde o sumă de activit ăti distincte, jar legislaţia specified salubriz ării prevede ca
modalităţi de organizare a serviciului, atat gestiunea direct ă cat ş i cea delegat ă, unitatile
administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009", raportat la situatia de fapt, nu trebuie sa dispuna de fonduri care s ă îi permită
asigurarea unei dot ări corespunzătoare şi angajarea de personal calificat, ş i are posibilitatea
legală de a decide, gestiunea directa prin incheierea unui contract de delegare, prin atribuire
directa in conformitate cu prevederile legale, a activitatilor de colectare separata si
transport-al separat al deseutilor municipale si al deseurilor similare fraetia umeda si fractia
uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a de şeurilor similare in staţiile de sortare Si
organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a de şeurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"c ătre SC ADI ECOO 2009 SRL
TANDAREI SRL, societate cu capabilitatea de a obtine autorizatiile si licen ţiele necesare
pentru a presta activitatile de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale Si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor
municipale ş i a de ş eurilor similare in sta ţiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a de ş eurilor municipale ş i a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009"

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

- Asigurarea continuit ăţii prestării activitatilor
de colectare separata si transportuI separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare
fractia umeda si fractia uscata, sortarea
deşeurilor municipale şi a de şeurilor similare
in staţiile de sortare si organizarea trat ării
mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare din cadrul serviciului
public de salubrizare in unitatile administrativ
teritoriale membre ale Asocia ţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"fără
a fi nevoie de o procedurd de achizi ţie publică
pentru contractarea serviciului;
- Control direct asupra activit ăţii;
- Dot ări tehnice moderne proprii in domeniul
salubrizării, Cu mijloacele necesare
desfăprării activităţii de salubrizare;
- incasarea profitului din prestarea activit ăţii;
- Suplimentarea investi ţillor conform oric ăror
norme care apar ulterior d ării in gestiune;
OPORTUNITXŢI
- Varianta gestiunii directe, avand in vedere
existenta S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. este
oportună avănd in vedere experienta si
autorizatiile si avizele pe care le define,
inclusiv detinerea licenţelor de operare in

- Serviciul public de salubrizare trebuie infiin ţat şi organizat, in
condiţiile Legii serviciitor comunitare de utilit ăţi publice or. 51/2006,
republicată, cu rnodific ările 0 completările ulterioare, ţinandu-se
seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularit ăţile
economico-sociale ale unitatilor administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomtmitara „ECOO 2009", in report on
posibilităţile locale de fmanţare a funcţion'arii, exploatării şi
dezvoltării alocate din buget pentru salarizare
- Investiţiilor in utilaje, maşini şi dotări;
- Necesitatea ob ţinerii licentei de operare;
- Asigurarea spa ţiilor necesare pentru birouri,garaje, platform& pentru
utilaje, birotic ă, etc.;
- Asigurarea de spaţii acoperite pentru depozitarea materialului
antiderapant
- Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public de
salubrizare/societatea comerciala infiin ţata, respectiv de către
autoritatile publice locale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare
Intercornunitara „ECOO 2009"
RISCURI
- Asigurarea continuit ăţii serviciului public de salubrizare pe perioada
obţinerii licenţei de operator A.N.R.S.0 si a altar avize/autoriza ţii in
domeniu, precum si existenta dotarii necesare, respectiv a
autovehiculelor/utilajelor destinate activit ăţilor din cadrul serviciului
public de salubrizare.
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domeniul serviciilor comunitare de utilităti
publice, a numeroaselor avize si aprob ări in
special referitoare la indeplinirea cerintelor de
calitate si de merlin (exernple: licenta
ANRSC*, autorizatie mediu, certific ări in
domeniu, alte taxe reglementate priniege) *
Societatea are o experienta completa privind
administrarea si exploatarea statiei de
transfer/sortare Tandareni, de colectare a
deseurifor din unitatile administrativteritoriale pentru care are in administrare/
exploatare.

Consideram ca este oportun ca autoritatile publice locale membre ale Asocia ţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", s ă aleagă modalitatea gestiunii directe
pentru considerentele pe care le-am expus, fata de motivele pentru care gestiunea
delegata nu este viabila.

B. Varianta gestiunii delegate

Gestiunea delegate" este modalitatea de gestiune in care autoritătile deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor opera tori toate on numai
o parte din competentele ,51 responsabilitiltile propril privind furnizarea/prestarea
serviciilor de utiliteiti publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de
delegare a gestiunii.
Gestiunea delegat ă a serviciilor de utilităti publice implică punerea la dispozitie
operatorilor a sistemelor de utilit ăti publice aferente serviciilor delegate, precum $i dreptul
$i obligatia acestora de a administra $i de a exploata aceste sisteme.
Conform prevederilor Legii nr. 5172006 a serviciilor comunitare de utilit ăti publice,
republicată, Cu modificările şi eompletările ulterioare, art. 29 aim. (4): „Gestiunea delegat ă
se realizeaz ă prin intermediul unor operatori sau operatori de drept privat.
Acesti operatori pot Ii:
a) societăti reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat ă, cu modific ările $i
completările ulterioare, en capital social privat;
b) societăti reglementate de Legea nr. 3171990, republicat ă, cu modificările $i
completările ulterioare, cu capital social mixt;"
Operatorii care isi desfă$oară activitatea în modalitatea gestiunii delegate
furnizeaz ă/presteaz ă serviciile de utilit ăti publice prin exploatarea $i administrarea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, In baza contractului de delegare a gestiunii
serviciului.
Conform reglement ărilor legate în vigoare, delegarea gestiunii sau delegarea
serviciilor publice de salubrizare se face c ătre operatori atestati de Autoritatea, Nationala de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilit ăti Publice - A.N.R.S.C., prin licita ţie
publică conform prevederilor art. 29 aim. (9) din Legea nr. 51/2006 „in cazul serviciilor de
utilităti publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii se stabileste, dup ă car, in baza prevederilor Legii nr.
98/2016, Legii nr. 99/2016 $i Legii nr. 100/2016".
Activitătile specifice de utilitate $i interes public se organizeaz ă şi se desfapară pe
baza unui caiet de sarcini $i a unui regulament at serviciului de salubrizare prin care se
stabilesc nivelele de ealitate, indicatorii de perfonnant ă, conditii tehnice, raporturile
operator - utilizator, precum $1 modul de tarifare, facturare $i incasare a eontravalorii
serviciilor prestate, elaborate de c ătre colectivul de coordonare i supervizare şi aprobate de
către consiliul local.
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Gestiunea dele ad:
AVANTAJE

DEZAVANTAJE

- Licenţiere pe activităţi şi pe servicii;
- Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfăşurării
activităţii de salubrizare din bugetul propriu, dar recuperarea
investitiilor prin tarifele practicate;
- Suplimentarea investi ţillor pe parcursul derul ării contractului
conform oricăror norme care apar ulterior delegarii şi reinnoirea
parcului de uttilaje, dac ă este cazul, pe cheltuiala operatondui.
- Posibilitatea delegarii serviciului pe o perioad ă pe termen lung;
- Se constituie o garan ţie de bună execuţie pentru serviciile
prestate;
- Prin delegare toate riscurile sunt transferate operatorului

- Profitul nu este gestionat de
eate autoritatile publice locale
membre ale asocitatiei;
Modificarea
conditiilor
contractuale se realizeza dificil
- Soeietatea trebuie sa asigure
amortizarea bunurilor utilizate si
asigurarea unui profitului.
- Serviciile prestate trebuie
plătite. Aceste pl ăţi nu se pot
efectua decal din bugetul local;

OPORTUNITĂTI

RISCURI

- Reducerea consumului de resurse.
- Prin delegare se va obţine selectarea unui delegatar care s ă
ofere raportul optim intre pre ţul tarifelor şi calitatea serviciilor
prestate, in corelare cu nevoile urbane şi cu dezvoltarea
ecoriornico- social ă a unitatilor administrativ-teritoriale membre
ale asociatiei.

ca
Există
posibilitatea
societatea privat ă, delegatar, s ă
intre in insolvenţă, fapt care ar
periclita buna desfa şurare a
serviciului public de salubrizare
in unitatile aklministrativ
teritoriale mernbre ale Asocia ţiei
de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009".

Avand in vedere cele mentionate mai sus in vederea administr ării şi exploatării sisternelor
publice ale activitatilor de coleetare separata si transportul separat al deseurilor munieipale
si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile
administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intereomunitara „ECOO
2009", propunem gestiunea directa, prin atribuirea directa a mini contract de delegare

catre un operator regional cu respectarea prevederile art. 28 alin. (2 A 1) din Legea nr.
51/2006, prin care autorit ătile administraţiei publice locale poate apela la un operator de
servicii publice, c ăruia îi incredinţează, in baza unui contract de delegare a gestiunii, prin
atribuire directa, cu actionariat autoritatile publice locale membre ale ADI ECOO 2009,
gestiunea propriu-zis ă a activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de ş eurilor
municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a deşeurilor municipale şi a de ş eurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare
Intereomunitara „ECOO 2009", precurn şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice
necesare în vederea realiz ării acestora.
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", in numele Si pe seama
autoritatilor publice locale membre, p ăstreaz ă prerogativele privind adoptarea politicilor şi
strategiilor de dezvoltare a activitatilor de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor simil are fractia umeda si fractia uscata, sortarea
de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării
mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului
public de salubrizare, precum ş i dreptul de a urm ări, controla şi supraveghea modul de
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respectare şi de indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, calitatea
serviciilor prestate, modul de administrare, exploatare şi conservare a sistemelor publice
incredinţate prin contractul de delegare.
9. Motive care justific ă realizarea deleg ă rii gestiunii activitatilor de colectare
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia
umeda si fractia uscata, sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare în
statiile de sortare si organizarea trat ă rii mecano-biologice a deseurilor municipale si a
deseurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009"
9.1. Motive de ordin legislativ
(1) Elaborarea Studiului de oportunitate a deciziei de delegare, prin atribuire directa,
a activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de ş eurilor
municipale şi a de şeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile
administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009" reprezinta faza premerg ătoare procedurii de incheirii contraetului de delegare.
(2)Studiul de opoitunitate a deciziei de delegare, prin atribuire directa, trebuie s ă
cuprindă o analiză care s ă permită definirea şi cuantificarea in termeni economici şi
financiari a riscurilor de proiect, lu ănd in considerate, totodat ă, şi variantele identificate de
repartitie a riscurilor intre p ănile viitorului contract de delegare.
(3)Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea, prin atribuire directa, a
aetivitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare fractia umeda si fractia useata, sortarea de şeurilor rnunicipale şi a
de şeurilor similare in sta ţiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile
aclministrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009" are drept scop:
dimensionarea tehnic ă ş i umană a viitorului operator al activitatilor de colectare
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia
umeda si fraetia uscata, sortarea de ş eurilor municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de
sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale ş i a de ş eurilor
similare din eadrul serviciului public de salubrizare;
- dimensionarea parametrilor de performan ţă şi costurile necesare pentru realizarea
unui serviciu calitativ;
- identificarea investi ţfilor neeesare din punct de vedere al serviciului de salubrizare;
stabilirea duratei contractului de delegare.
(6) Actele normative care stau la baza elabor ării Studiului de oportunitate a deciziei
de delegare, prin atribuire directa, de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda Si fractia uscata, sortarea
deseurilor municipale si a deseurilor similare in staliile de sortare si organizarea tratitrii
mecano-biologice a deseurilor mimic/pale si a deseurilor similare din cadrul serviciului
public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociajiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" sunt:
- Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea de ş eurilor;
- Legea nr. 51/2006 (*republicat ă*) a serviciilor comunitare de utilit ăţi publiee, cu
modific ările şi completările ulterioare;
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- Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localit ătilor, cu rnodificările ş i
completările ulterioare;
- HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in
domeniul serviciilor comunitare de utilit ăti publice;
- Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activit ătile specifice
serviciului de salubrizare a localit ătilor;
- Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 8212015 privind Regulament-Cadru al serviciului
de salubrizare a localit ătilor;
- Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcinicadru al serviciului de salubriz are a localitatilor;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul de ş eurilor;
- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate public ă privind
mediul de viat ă al populatiei, cu modificările şi cornpletările ulterioare;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare
privind aprobarea
din
Intercomunitara „ECOO 2009" nr,
Regulamentului serviciului de salubrizare;
- Legea nr. 31 72019 privind aprobarea Ordonantei de urgent ă a Guvernului nr.
7472018, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul de ş eurilor, a
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a de şeurilor de
ambalaje ş i a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu.
9.2. Motive de ordin economico-financiar
Argumentele care stau la baza gestiunii directa prin incheierea unui contract de
delegare, prin atribuire directa, a serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ
teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", sunt faptul
existentei unei socitatii comerciale care are dotarea si personalul necesar pentru prestarea
activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare si cu un minim de investitii poate asigura in
conditii de calitatea prestarea activitatilor in conformitate cu prevederile legale si la un tarif
redus..
9.2.1 Fezabilitatea economic ă §i financiară
(1) Aceasta decurge din cele expuse anterior referitor la fezabilitatea tehnic ă a
solutiei gestiunii directe prin incheiearea unui contract de delegare prin atribuire directa a
activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor munieipale si al
deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare în statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009". După cum am mentionat anterior, operatorii furnizori/prestatori de servicii
comunitare de utilitatii publice trebuie s ă prezinte in vederea atest ării de &Ate ANRSC,
respectiv autoriz ării de c ătre autoritatea competent ă, suficiente garantii financiare ş i
aptitudini manageriale pentru derularea în conditii optime a activit ătilor pentru care solicit ă
atestarea/autorizarea.
(2) S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. dispune de dotarea, personalul si fondurile
necesare pentru a asigura în cele mai bune conditii continuitatea şi regularitatea desfăşurării
activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare in statfile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a deşeurilor sitnilare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
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2009", av ănd in dotare utilajele necesare ş i dispunănd de personal specializat in acest sens.
În acest context, pot fi date garantiile de ordin financiar solicitate In vederea obtinerii
autorizării, respectiv a licentei A.N.R.S.C.
(3) S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. dispune de fondurile necesare suport ării costurilor
pe care le implied prestarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea
deşeurilor municipale ş i a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării
mecano-biologice a de şeurilor municipale ş i a deşeurilor sirnilare din cadrul serviciului
public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009".
(4) Operatorul activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de ş eurilor
municipale ş i a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a de ş eurilor municipale şi a de şeurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizareare de regul ă ca unic object de activitate prestarea acestui gen de servicii, care
detine sau a detinut licenta necesar ă in vederea prestării activitatilor, utilaje şi personal
calificat, experient ă practic ă in ceea ce prive şte activitatea şi competente manageriale in
vederea gestionării ei.
În nest sens arătăm că punerea in aplicare a celor rnai performante metode de
management de care operatorul care va presta activitatile de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia urneda si fractia
uscata, sortarea de şeurilor municipale ş i a deşeurilor similare in statiile de sortare si
organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare va conduce in mod proportional la reducerea
costurilor de operare.
(5) Majoritatea operatorilor activitatilor de colectare separcita si transportul
separat al deseurilor municzpale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata,
sortarea deseurilor municipale si a degurilor similare în statide de sortare si organizarea
trateirii mecano-biologice a de,seurilor municipale şi a deseurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare sunt detimitori de certificate care atestli implementarea
sistemului de asigurare a calif,* şi de management al mediulut emise de organisme
europene, fund calificati pentru prestarea acestui serviciu. in acest sens, dacă Sc va decide
oportunitatea gestiunii directe prin incheierea unui contract de delegare prin atribuire
directa a activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale
si al deseurilor shnilare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deleurilor manic/paleşi
ării mecano-biologice a
a deseurilor similare in staiiile de sortare si organizarea trat
deyeurilor manic/pale fi a depurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare,
se poate solicita conducerii societatii ca in termen de 6 luni de la semnarea contracctului
să delină acest tip de certificate, pentru o reducere a riscurilor privitoare la derularea
contractului.
(6) Se va urmări realizarea unui raport cost/calitate cat mai bun pentru perioada de
derulare a contractului de delegare, prin atribuire directa, a activitatilor de colectare separata
si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si
fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare si
organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deş eurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare şi un echilibru intre riscurile şi beneficiile asumate
prin contract. De asemenea unul dintre obiectivele economico-financiare va fi obtinerea
unui nivel tarifar pentru utilizatori care sa reflecte costul efectiv al prestatiei cu respectarea
normelor legale in vigoare.
(7) Actualizarea tarifelor se va realiza in functie de indicele preturilor conform
legislatiei in vigoare, jar modificarea tarifelor se va aproba de c ătre adunarea generala a
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asociatiilor ADI ECOO 2009.
(8) Fezabilitatea tehnico-cconomic ă a gestiunii activitatilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia
uscata din cadrul serviciului public de salubrizare delegate ate un operator licenfiat
A.N.R.S.0 decurge şi prin aceea c ă se va putea impune operatorului economic adjudecator
obligativitatea pl ătii unei some către bugetul local, cu titlu de redevent ă.
9.3. Motive legate de protectia mediului

(1) S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. va trebui sa detina certificarea sistemului de
management al calitatii si certificarea sistemului de management al mediului conform legii,
ceea ce se va traduce printr-o garantie a calitatii serviciului public de salubrizare oferit si a
protejarii mediului.
(2) Avand in vedere normele legislative privind protectia rnediului ş i adaptarea
continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, autoritatea administratiei publice
locale are responsabilit ăti şi obligaţii pentru a asigura un mediu s ănătos pentru locuitorii din
unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009".
(3) in desfăş urarea activit ătii de salubrizare a localit ătilor este obligatorie
respectarea principiilor ecologice. in acest scop, atat autoritatile publice locale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", cat şi persoanele fizice şi juridice
răspund pentru imbun ătătirea microclimatului, infrumusetarea şi protectia peisajului şi
mentinerea cur ăteniei.
9.4. Aspecte sociale
(1) in vederea respect ării prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare
a localitătilor cu privire la asigurarea protectiei s ănătătii populatiei din unitatile
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara „ECOO
2009", autoritătile publice locale au obligatia de a reglementa desf ăşurarea activitătilor din
cadrul serviciului public de salubrizare cu respectarea unn ătoarelor principii care se refer ă
la aspectele sociale ale localitatilor:
responsabilitatea fat ă de cetateni;
nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
transparenta, consultarea şi antrenarea in decizii a cetătenilor.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" monitorizeaz ă modul de
constituire al tarifelor i modific ările acestora prin aprobarea lor de c ătre adunarea
generala a asocitiei.
(2) Schimbarea structurii ş i nivelului tarifelor practicate pentru anii urm ători se
va face in conditiile prev ăzute de Ordinul A.N.R.S.C. Bi. 109/2007. Ajustarea sau
modificarea pretului contractului se va putea face in confonnitate cu prevederile
Ordinului A.N.R.S.C. nr, 109/2007.

9.5. Aspeete institutionale
(1) Autoritătile administratiei publice locale au competentă exclusivă in ceea cc prive şte
infiintarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului public de salubrizare in
unitatile administrativ teritoriale rnembre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOO 2009" avănd totodată obligatia de a crea conditiile pentru eficientizarea structurilor
institutionale şi a sistemelor aferente prest ării serviciului public de salubrizare la nivelul
(2) Gestionarea serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" pe criterii de
transparenta, competitivitate şi eficientă, precum şi exercitarea atributiilor de administrare
asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau privet al unitatile administrativ
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teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" aferente
infrastructurii serviciului este atributia autorit ătilor administraţiei publice locale naembre
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009".
Limitele r ăspunderii autoritătilor publice locale difer ă după tipul de gestiune a
delegarii serviciului public de salubrizare ales. Astfel, în cazul:
gestiunii directe, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
autoritătile deliberative şi executive, in numele si pe seama unitatilor administrativ
teritoriale pe care le reprezint ă, işi asumă şi exercită nemijlocit toate competentele şi
responsabilitătile ce le revin cu privire la prestarea serviciului public de salubrizare in
unitatile adnainistrativ-teritoriale membre ale asociatiei.
- gestiunii delegate, competentele şi responsabilitătile proprii privind prestarea
serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei
se transfer ă unui operator.
9.6. Identificarea nevoilor de prestare a activitatilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si
fractia uscata, sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de
sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a deşeurilor municipale si a deseurilor
similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ
teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoitare Intercomunitara „ECOO 2009"
(1) Grupurile interesate de realizarea activitatilor de colectare separata si transportal
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata,
sortarea de şeurilor municipale ş i a de şeurilor similare in statiile de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare in unitatile adrninistrativ teritoriale membre ale Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", se impart astfel:
a) Utilizatori/beneficiari ai serviciilor de salubrizare: persoane fizice, locuitori ai
unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei;
b) Agenti economici care îş i desfăşoară activitatea pe aria administrativ teritorial ă a
autoritatilor publice locale membre ale Asociatiei;
e) Institutii publice cu sediiie sau filiale in unitatile administrativ teritoriale membre ale
Asociatiei.
d) Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"— are ca obiectiv realizarea
unui serviciu public de calitate de c ătre operatorul de salubrizare, scop in care
efectueaz ă controlul şi urmărire activitătii de salubrizare executat ă de care operator.
e) Operatorul serviciului public de salubrizare — are ca obiectiv obtinerea unui profit cat
mai mare in schimbul serviciului oferit.
f) Institutii ale statului care au ca scop protej area mediului, a s ănătătii populatiei:
Garda de Mediu, Agentia de Protect:le a Mediului i Directia de S ănătate Pubhe'd

9.7. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate de prestarea a activitatilor de
colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor
similare fractia umeda si fractia useata, sortarea deseurilor municipale si a deseurilor
siinilare in statiile de sortare si organizarea trat ă rii mecano-biologice a deseurilor
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municipale si a deseurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in
unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009"
(1) in general, de şeurile municipale se numără printre obiectivele recunoscute ca
fiind cele mai marl_ generatoare de impact ş i rise pentru mediu şi sănătatea public ă.
(2) Principalele forme de impact şi rise determinate de de ş eurile munieipale, in
ordinea in care sunt pereepute de populatie, sunt:
- modificări de peisaj şi disconfort vizual,
- poluarea aerului,
- poluarea apelor de suprafat ă — in cazul depozitării deşeurilor in apropierea
cursurilor de ap ă,
- poluarea p ănzei de ape freatice prin infiltratii de substante d ăunătoare rezultate
din reactiile chimice cc an toe in depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate.
modificări ale fertilitătii solurilor şi ale compozitiei biocenozelor pe terenurile
invecinate, in cazul depozit ării neautorizate direct pe p ămănt.
(3) Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatilor de colectare
separata Si transportul separat al deseurilor municip ale si al deseurilor similare fractia
umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale ş i a deşeurilor similare in statiile de
sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale ş i a deşeurilor
similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" au diverse nevoi, care
vor fi analizate in cele ce urmeaz ă.
a) Utilizatorit
să circule pe străzi curate;
să se plimbe şi să se recreeze in parcuri curate;
să nu fie nevoiti s ă respire aerul infestat datorit ă depozitării clandestine de de şeuri.
b) Primariile autoritatilor publice locale membre ale asociatielare ca obiectiv
satisfacerea nevoilor urbane/rurale:
- imbunătătirea conditiilor de viată ale cetătenilor prin promovarea calit ăţii şi
efieientei serviciului public de salubrizare;
cre şterea ealit ăţii vietii cetătenilor prin stimularea mecanismelor economiei de
piată, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investitiilor profitabile
pentru comunitatea local ă
- dezvoltarea durabil ă activitatilor de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municip ale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea
deşeurilor municipale ş i a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării
mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului
public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"care s ă asigure protectia mediului inconjur ător;
- organizarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor
municipale ş i a de ş eurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a de ş eurilor municipale şi a de ş eurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009"astfel încît s ă satisfac ă nevoile populatiei, ale institutiilor
publice ş i agentilor economici;
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- realizarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deseurilor
municipale 0 a de5eurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a deseurilor municipale 0 a deFurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare
lntercomunitara „ECOO 2009"pentru toti locuitorii, cu costuri minime,

c) Operatorul serviciului public de salubriz are in unitatile administrativ teritoriale
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009":
- realizarea unui profit rezonabil în urma prest ării serviciului public de salubrizare;
- prestarea serviciului public de salubrizare in conditii de calitate;
d) Institutii ale Statului: Garda de Mediu, Agentia pentru Protectia Mediului,
Directia de Sanatate Publica, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Servicille
Comunitare (A.N.R.S. C.) sunt interesate de:
- Imbunătătirea calităţii vietii cet ătenilor prin mentinerea unui climat de
igienă;
- protej area mediului inconjur ător;
- inlăturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la
depozitarile clandestine/accidentale de deseuri;
protectia stării de sănătate a locuitorilordin unitatile administrativ teritoriale
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009";
10. Matricea riscurilor pentrudelegare, prin atribuire directa, a activitatilor de
coleetare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor
similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deseurilor municipale şi a deseurilor
similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a deseurilor
municipale si a deseurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in
unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOO 2009"

A. MATRICEA RISCULUI PENTRU ACHIZITIA SERVICIULUI PUBLIC DE
SALUBRIZARE
Alocarea Riscurilor
Nr. crt.

Denumirea riscului

Descrierea riseului
Autorit./ Impartita/ Operator
contr.
Riscul de operare

1.
2.
3.

4.

Crqterea costului cu
forta de muncă
Costuri pentru prestarea
serviciului mai maxi
Rise de disponibilitate

inrăutătirea conditiilor
economiee locale

Cresteri neprev ăzute de
costuri cu foqa de munch
Depăsirea costurilor de
operare prognozate
Evenimente neprev ăzute
impiedică functionarea
serviciului
Riscul legat de cerere ş i venituri
Crize economice
neprev ăzute, la nivel
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X
X
X

X

economic international

5.

Inrăutătirea conditiilor
economice generale

6.

Inflatia

7.

Schimbări legislative
generale

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Schimbări legislative
specifice
Schimb ări politice

Indisponibilitatea
finantării

Insolvabilitatea
operatorului
Finantare suplimentară

Modificări ale
dobănzilor bancare
Evolutii neprognozate
ale cursului de schimb

Crize economice neprev ă.zute, la nivel economic in
economia local ă
Inflatia este mai mare deck
cea prognozată
Riscuri legislative ş i politice
Modificări legislative care
nu vizeaz ă direct acest
serviciu, dar care conduc la
cresteri de preturi
Modificări legislative care
vizează direct acest serviciu
Schimbări la nivel politic
care pot duce la int ărzieri
sau costuri suplimentare
Riscuri financiare
Autoritatea public ă nu este
capabilă să asigure resursele
financiare necesare in timp
util
Achizitorul devine
insolvabil
Sunt necesare finant ări
suplimentare pentru costuri
neprevăzute
Variatia dobanzilor poate
schimba costurile finanfarii
Cursul de schimb poate
schimba costul finantării

15.

Modificări de taxe si
impozite

Rezultatul net este influentat
de regimul fiscal
Riscuri naturale

16.

Forta majoră

Evenimente de fortă majoră,
aşa cum sunt definite in
contract, impiedic ă sau
amână efectuarea
contractului
Alte fenomene, evenimente,
necuprinse in clauze de fortă
majoră, care impiedic ă
executarea contractului
Alte riscuri

17.

Alte riscuri naturale
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X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

18.

19.

Riscul privind protectia
mediului
Furt sau distrugere

20.

Accidente de munc ă

21.
22.
23.

Probleme de personal
Probleme de personal
Lucrări efectuate
necorespunzător

Nr. crt.

1.
2.
3.

4.

5.

Cresterea costurilor datorat ă
unor măsuri de protec ţie a
mediului neprev ăzute initial
Furt de materiale sau
distrugere de echipamente
sau utilaje
Accidente de muncă In
desfăşurarea activit ăţii

X

X
X

Litigii de muncă
X
Fluctuatii de personal
X
Luerări neefectuate, efectuate
incomplet sau
X
necorespunzător calitativ se
vor remedia pe cheltuiala
operatorului
B. MATRICEA RISCULUI PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE
SALUBRIZARE
Alocarea Riscurilor
Denumirea riscului
Descrierea riscului
Autorit. impă rtifă
Operacontr.
tor
Riscul de operare

Cresterea costului Cu
forta de naunc ă
Rise de dep ăş ire a
costurilor
Rise de disponibilitate

inrăutătirea condi ţiflor
economice locale
inrăutăţirea conditiilor
economice generale

Cresteri neprevăzute de
costuri Cu forţa de mulled
Depăsirea costurilor de
operare prognozate
Serviciile care fac obiectul
contractului nu indeplinesc
specificaţiile tehnice de
calitate prev ăzute in contract
Riscul legat de cerere şi venituri
Crize economice
neprevăzute, la nivel
economic in eeonomia local ă
Crize economice
neprevăzute, la nivel
economic international

6.

Schimbări majore ale
inflaţiei

Rata actual ă a inflaţiei va
depăşi rata previzionat ă a
inflaţiei
Riscuri legislative şi politice

7.

Schimbări legislative
generale

Modificări legislative care nu
vizează direct acest serviciu
dar care conduc la cresteri de
preturi
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X
X
X

X

X

X

X

8.

Schimbări legislative
specifice

Modificări legislative care
vizează direct acest serviciu

X

Riscuri financiare
9.

Indisponibilitatea
finantării

10.

Insolvabilitatea
operatorului
Finantare suplimentară

11.

12.
13.
14.

15.

16.

1'7.

18.

Delegatarul nu este capabil
să asigure resursele
X
financiare ş i de capital
conform bugetului şi In
timpul prev ăzut
Delegatarul devine insolvabil X

Sint necesare finantări
suplimentare pentru costuri X
neprev ăzute
Modificări ale dobănzilor Variatia dobanzilor poate
bancare
schimba costurile finant ării
Evolutii neprognozate ale Cursul de schimb poate
cursului de schimb
schimba costul finant ării
Modificări de taxe şi
Rezultatul net este influentat
impozite
de regimul fiscal
Riscuri naturale
Forta majoră

Alte riscuri naturale

Riscul privind protectia
mediului
Furt sau distrugere

20.

Accidente de munc ă

21.
22.
23.

Probleme de personal
Probleme de personal
Serviciii efectuate
necorespunz ător

Evenimente de fortă majord,
aşa cum sunt definite 'in
contract,impiedic ă sau
amină efectuarea
contractului
Alte fenomene sau
evenimnete, necuprinse 'in
elauze de fort ă majoră,
impiedică sau amănă
executarea contractului
Alte riscuri
Creşterea costurilor datorat ă
unor măsuri de protectie a
mediului neprev ăzute initial
Furl de materiale sau
distrugere de echipamente
sau utilaje
Accidente de muncă in
desfăşurarea activit ătii
Lifigii de muneă
X
Fluctuatii de personal
Serviciii neefectuate,
efect-uate incomplet sau
necorespunzător calitativ se
vor remedia pe cheltuiala
operatorului
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X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

10.2. Cuantificarea riscurilor
Evaluarea riscurilor s-a făcut pentru cele mai importante riseuri, denumite riscuricheie, care pot afecta substantial prestarea activitatilor de colectare separata si transportul
separat al deseurilor munieipale si al deseurilor similare fractia urneda si fractia uscata,
sortarea de şeurilor rnunicipale şi a de şeurilor similare in statiile de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a de şeurilor municipale ş i a deşeurilor similare din cadrul
serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale mernbre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009",
Varianta A — Gestiunea directa prin atribuire directa a contractului de delegare
aserviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"

Nr.
crt.

Denumirea riscului

Alocare la
Operator(%)

1.

Depăsirea costurilor generale

100

0

2.
3.

Lucrări efectuate necorespunz ător

0
50

4.

Schimbări legislative

100
50
50

5.

Indisponiblitatea fmantării
Finantare suplimentară

0
0

100

Modificări ale dobănzilor bancare
Forta majoră
Procentaj mediu %

0
50
43,75%

6.
7.
8.

Conditii economice generale

Alocare la
Achizitor(%)

50
100
100
50
56,25 °A

Varianta B Delegarea serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009":
Nr.
crt.

Denumirea riscului

1.

Depăşirea costurilor generale

100

0

2.

Lucrări efectuate necorespunz ător

100

0

3.

Conditii economice generale

100

0

4.

Schimbări legislative

50

50

5.

Indisponiblitatea finant ării

100

0

6.

Finantare suplimentar ă

100

0

7.

Modificări ale dobănzilor bancare

100

0

.

Forta majoră
Pro centaj mediu %
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Alocare la
Operator(%)

50
87,5 %

Alocare la
achizitor CYO

50
12,5 °A

11.Motivarea deciziei privind delegarea, prin atribuire directaa serviciului
public de salubrizare in nnitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intereomunitara „ECOO 2009"
11.1. Distribuirea riscurilor
Comparând procentajul mediu al riscurilor, se poate observa c ă in varianta de
atribuire a contractului de delegare prin atribuire directa alocarea riscurilor care
autoritatea contractant ă este de 56,25 %, in timp CO in cazul delegarii acest procent este
de 12,5%.
Raportat la cerintele minime prezentate in prezentul studiu de funadamentare
reiese oportunitatea delegării, prin atribuire directa a serviciului public de salubrizare
in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asocialiei de Dezvoltare Intercom unitara
„ECOO 2009".
S.C. AN ECOO 2009 S.R.L., cu actionariat al autoritatilor publice locale membre
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"dispune de mijloacele tehnice
de a asigura prestatia activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare in staţiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a de şeurilor municipale ş i a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in condiţiile indicate şi totodată deţine personal specializat in domeniu pentru a
putea asigura prestarea activitatilor de coleetare separata si transportal separat al deseurilor
municipale si al deseurilor sitnilare fractia umeda si fractia useata, sortarea de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare In staţiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare. Achiziţionarea utilajelor suplimentare necesare şi angajarea de personal
suplimentar calificat pentru prestarea serviciului in conformitate cu condi ţiile minimale
impuse de legislaţia specific ă aplicabilă in materie constituie o investi ţie acceptabila
raportat la bugetul unit ăţilor administrative membre şi previziunile viitoare referitoare la
acesta.
În cazul contractelor de delegare de servicii, In contrapartida serviciilor prestate
contractantul, In calitate de delegatar, prime şte din partea autorit ăţii contraetante, In calitate
de delegat, dreptul de a exploata serviciile pe o perioad ă deterrninat ă pentru care pl ăteşte
aeestuia din urm ă o redeye*.
Se justific ă asadar oportunitatea delegării, prin atribuire directa a activitatilor de
colectare separata Si transportal separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare
fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare In
staţiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a
deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", astfel 'Inc&
prestarea serviciului către locuitorii din unitatile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" să se realizeze în conAtii optime,
aceasta fiind atributia principală a autoritătilor publice locale in terneiul Codului
administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019.

12. Evitarea efectelor riscurilor privind delegarea prin atribuire directaa
activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deseurilor municipale si a
deseurilor similare in statiile de sortare si organizarea tratirii meeano-biologice a
deseurilor municipale si a deşeurilor similare din eadrul serviciului public de
Page 32 of 39

salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asoeiatiei de Dezvoltare
Intereomunitara „ECOO 2009"
12.1 Analiza riscurilor preluate de delegatar in varianta delegarii activitatilor
colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor
similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deseurilor municipale si a deseurilor
similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologiee a deseurilor
munieipale si a deseurilor similare din eadrul serviciului public de salubrizare
Delegarea prin atribuire directa aactivitatilor de colectare separata si transportul separat
al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea
de şeurilor municipale ş i a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării
mecano-biologice a de ş eurilor municipale ş i a de ş eurilor similare din cadrul serviciului
public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", conduce la faptul cadelegatarul va prelua
aproape In totalitate riscurile aferente exploat ării. in sustinerea variantei deleg ării prin
atribuire directa a activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor
tnunicipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor
municipale ş i a de ş eurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ărli mecanobiologice a de şeurilor municipale şi a de ş eurilor similare din cadrul servieiului public de
salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intereomunitara „ECOO 2009" se va prezenta in tabelut de mai jos analiza de repartitie a
riscurilor:
Categoria de rise
Riscuri de operare
Creşterea costului
Cu forta de munch.'

Descriere

Consecinte

Eliminare

Creşteri neprev ăzute
de costuri cu forta de
mulled

Consecintele
sehimbăritor ariei de
delegare:
În cazul unui
program de extindere
şi modemizare a
infrastructurii din
unitatile
administrativteritoriale membre
ale asociatiei exist ă
riseul ca operatorul
s ă nu fac ă 1'45,
activitătilor prostate
din cauza
personalului
insuricient şi să
rezulte o sc ădere a
calitătii prestatiilor.
- Cresterea costurilor
generate in vederea
prestării serviciului;
- intărzieri in
prestarea serviciului;
- Pestarea
necorespunzătoare a
serviciului şi pierderi

- Transferul riscului care
operator a obligatiei acestuia
de a prevede In programul
său de prestare raportat la
costuri şi dotări, eventuate
modificări ale arid i teritoriala
şi modalităti concrete de a le
face fată fără a perturba
prestarea serviciului c ătre
autoritate publica locala.
- Instituirea In contractul de
delegare prin atribuire directa
de elauze care s ă permită
adaptarea tarifelor la
schimbările care pot
interveni.

Rise de depăşire a Depăş irea costurilor
costurilor
de operare
prognozate
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Introducerea de clauze
contractuale care s ă permită
perceperea de majorări de
intarziere ş i sanetiuni in cazul
neindeplinirii obligatiilor;

Rise de
disponibilitate

pentru operator.
int'arzieri in
achitarea redeventei
sau neachitarea
acesteia.
Serviciile care fac
Pestarea
necorespunzătoare
a
obiectul contractului
serviciului
nu indeplinesc
conducănd
la:
specificaţiile tehnice
aspect
insalubra
de calitate prev ăzute
nesiguranta
in contract
circulaţiei

Riscul legat de cerere şi venituri
inrăutăţirea
Crize economice
conditiilor
neprev ăzute, la nivel
econornice locale economic in
economia local ă

inrăutătirea
condiţiilor
economice

generale

Schimbări majore
ale inflatiei

Crize economice
neprev ăzute, la nivel
economic
international

Rata actual ă a
inflatiei va dep ăşi
rata previzionată a
inflatiei
Riscuri legislative şi politice
Schimb ări
Modificări legislative
legislative
care nu vizeaz ă direct
generale
acest serviciu dar
care conduc la
creşteri de preţuri

Introducerea de elauze
contractuale care s ă permită
aplicarea de sanctiuni in cazul
neindeplinirii obligatiilor a şa
cum este precizat şi in
Regulamentul de organizare
functionare al serviciului
public de salubrizare;

Nivelul de trai al
locuitorilor din
unitatile
administrativteritoriale membre
ale asociatici este
afectat de conditiile
economiee
nefavorabile,
diminuarea
veniturilor la
bugetele local
Produeerea tmor
schimbări
fimdamentale
neaşteptate in
cond itiile
economice generale
care conduc la
cre şterea costurilor
generale in vederea
prestării serviciului;
- intarzieri in
achitarea redeven ţei
sau neachitarea
acesteia
Consecinta direct ă a
intlatiei este
diminuarea in termeni
reali a veniturilor

În cazuri extreme, pentru
incadrarea in fondurile
disponibile, autoritatea
contractantă îi rezerv ă
dreptul de a stabili programul
cantitatea lucrărilor Cu
incadrarea in bugetul aprobat.

Schimb ările
legislative pot duce la
o creştere a costurilor
pentru a putea
raspunde
schimbărilor,

- Includerea unor clauze
contractuale referitoarc la
eventuale schimb ări
legislative (legi, OG, HG,
Ordine ANRSC, APM)
- Se vor aplica principiile
referitoare la aplicarea legii in
timp - Conform legii,
operatorul are obligatia de a se
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Acest rise este comun in acest
eaz pentru a asigura o
anumită bonitate financiar ă;

Impunerea unui mecanism
pentru compensarea inflatiei
prin ajustări do preţuri

S chimbări
legislative
specifice

Modificări legislative
care vizeaz ă direct
acest serviciu

Schimb ările de
politică din cadrul
firmei trebuie s ă fie
astfel realizate 'Meat
să nu pună in
dificultate prestarea
servidului

Indisponibilitatea
finantării

Delegatarul nu este
capabil s ă asigure
resursele financiare
si de capital conform
bugetului si in timpul
prevăzut

Insolvabilitatea
operatonalui

Delegatand devine
insolvabil

Finanţare
suplimentară

Sunt necesare
fmantări
suplimetitare pentru
costuri neprev ăzute

Modificări ale
dobkzilor
baneare

Variatia dob ănzilor
poate schimba
costurile fmanţării

Consecinţele unei
finantări
indisponibile caused
in neprestarea
servieiului sau
prestarea
necorespunzătoare a
serviciuluipublic de
salubrizare de c ătre
operator
Consecintele apariţiei
insolvabilităţii:
-imposibilitatea
prestării serviciului
sau prestarea
necorespunzătoare a
serviciului de
salubrizare ceea cc
conduce la apari ţia
aspeetului insalubru
pentru comună .
Consecinta posibil ă a
unui asemenea risc
este imposibilitatea
operatorului de a
suporta financiar
toate modific ările si
de a presta in aceste
condiţii in mod
corespunz ător
serviciul. Există
riscul ea operatorul
să intre intro criz ă
financiară prin
incercarea de a face
faţă noilor cerinţe.
-intreruperea prest ării
serviciului.
Ratele dob ănzilor
sunt supuse
schimbărilor,

adapta la toate modific ările
legislative;
Indiferent de schimbările de
politică din cadrul
firmeioperatorul are obliga ţia
respeetării principiilor
referitoare la aplicarea
legislaţiei in vigoare si
adaptării la toate modific ările
legislative;

Riscari financiare
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Minimalizarea riseului prin
adoptarea un.ui plan de
management financiar pentru
redresarea eapitalului
delegatarului p ăstrănd raportul
costuri/venittui sau
contractarea de credit bancar
pentru continuarea activit ăţii

Minimalizarea riscurilor
operatorului prin introducerea
in contractul de delegare
incheiat in vederea prest ării
serviciului a unor prevederi
prin care operatorul
garanteaz ă prestarea
serviciului.

Minimalizarea riscului prin
informarea operatorului in
acest sens astfel Meat
programul de prestare pe
termen lung s ă prevadă astfel
de riscuri, s ă ia in calcul
posibilitatea aparitiei lor si s ă
aibă capacitatea de a suporta
costurile aferente.

Delegatarul prevede elauze
coutractuale dare referitoare
la modificarea tarifelor

producdnd cre şterea
costurilor

Evolutii
neprognozate
cursului
schimb

Cursul de schimb Consecintele in cazul
ale poate schimba costal modifiedrii cursului
de schimb există
de finanţării
riscul ca operatorul
pentru
acop erire a
cheltuiefilor
să
creased
tarifele
pentru
serviciile
prestate
Modificări de taxe Rezultatul net este
Consecinţele in cazul
modificării
impozite
regimului
influentat de regimul
de impozitare:
fiscal
-in cazul cre şterii
taxelor si impozitelor
exist ă riscul ca
operatorul s ă creased
tarifele aferente
prestării pentru
acoperirea acestora;
-impact negativ
asupra veniturilor
stabilitătii
financiare a
operatorului

Riscuri naturale
Forţa majord

Alte riscuri
naturale

Evenimente de forth
majoră, asa cum
sunt definite hi
contract, impiedic ă
sau amană
efectuarea
contractului

Alte fenomene sau
evenimente,
necuprinse în elauze
de fortd majoră,
impiedied sau amdnă
executarea
contractului riscuri

prestării serviciilor, care vor
putea fi efectuate doar in
anumite conditii clar stabilite
(ordin A.N.R.S.0 nr.
109/2007)
Delegatarul prevede clauze
contractuale dare referitoare
la modificarea tarifelor
prestării serviciilor, care vor
putea fi efectuate doar in
anumite condiţii clar stabilite
(ordin A.N.R, S.0 nr.
109/2007)
-Minirnalizarea riscului prin
reglementarea acestor aspecte,
-Delegatarul analizeazd oferta
tehnică i prevede ulterior
clauze contractuale clare
referitoare la modificarea
tarifelor prestării care vor
putea fi efectuate doar in
anumite condiţii clar stabilite.
-Se aduce la cuno ştinţa
delegatarului necesitatea de apreviziona in aşa fel
veniturile inc ăt să permitd
acoperirea unor diferente
nefavorabile rezultate din
modificarea regimului de
impozitare.

Consecinţele aparliei Activele delegatarului pot Ii
unei situatii de forta
asigurate ceea cc va conduce
majoră sunt:
la posibilitatea de a le inlocui
-pierdere active,
pe cele pierdute sau
dotări neces are pentru deteriorate, in eel mai scurt
buna prestare a
timp. Instituirea prin
serviciului;
contractul de delegare de
-diminuarea
prevederi in eeea cc privete
veniturilor
consecinţele intervenţiei forţei
preconizate.
majore, astfel hick
demersurile necesare s ă poată
fi identificate si efectuate cu
maxima. eeleritate;
Consecinta apari ţiei
Delegatarul prevede clauze
unei situaţii de
contractuale privind
riscuri naturale:
interventiile şi remedierea
amdnarea execuţiei
pagubelor produse ca urmare
serviciilora fenomenelor naturale
impact negativ
extreme.
asupra siguranţei
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Alte riscuri
Riseul privind
protecţia mediului

Fart sau
distrugere

Accidente de
muncă

climatice:
furtuni,secetă,
inundaţii, ingheţ

circulatiei

Creşterea costurilor
datorat ă unor măsuri
de protectie a
mediului neprevăzute
initial

indatorarea
delegatarului
(aloearea de fonduri
suplimentare)

Transferul riscului asupra
op eratorului prin instituirea
unor clauze contractuale ca
obligativitate respectarea
legislatiei pe linie de protec ţia
mediului.

Fart de materiale sau
distrugere de
echipamente sau
utilaj e
Accidente de MUfled
in desfăşurarea
activit ătii

indatorarea
delegatarului
(alocarea de fonduri
suplimentare)

indatorarea delegatarului
(alocarea de fonduri
suplimentare)

incetinirea sau
oprirea activit ăţii.

Transferal riscului asupra
operatorului prin instituirea
unor clauze contractuale ca
obligativitate respectarea
legislatiei pe linie de protec ţia
muncii.

Lips a personalului
calificat pentru uncle
din activitătile
prestate. Intarziere in
execuţia lucrătilor şi
creşterea costurilor

Transferal riseului asupra
operatorului prin instituirea
unor clauze in caietul de
sarcini care să asigure eă
delegarea se va realiza unui
operator care dispune de o
anurnită capacitate
profesional ă
Transferal riscului asupra
operatorului prin instituirea
unor clauze in caietul de
sarcini care să asigure că
delegarea se va realiza unui
operator care dispune de o
anumită capacitate
profesională .

Probleme
personal

de Litigii de maned

Probleme
personal

de Huctuaţii de personal Luerări neefeetuate,
efectuate incomplet
sau necorespunz ător
calitativ

Servicii efeetuate
necorespunzător

Servicii neefectuate,
efectuate incomplet
sau necorespunz ător
calitativ
se vor
remedia pe eheltuiala
op eratorului

Neplata serviciilor
necorespunzatoare şi
obligativitatea
remedierii
neconformităţilor

Introducerea
de
clauze
contractuale care s ă permită
aplicarea de sanetiuni in cazul
neindeplinirii obligatiilor in
mod corespunz ător calitativ,

13. Modalitatea de incredintare a contractului de delegare prin atribu ăre
directa. Durata delegarii activitat ălor de colectare separata si transportul separat al
deseurălor municipale s ă al deseurilor s ămilare fractia umeda si fractia uscata, sortarea
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare in stati ăle de sortare si organizarea
tratării mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurălor similare din cadrul
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serviciului public de salulbrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
Rezultatele Studiului de oportunitate justified necesitatea şi oportunitatea delegarii,
prin atribuire directa şi demonstrează faptul că :
- activitatile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de ş eurilor municipale si a
deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologiee a de şeurilor
municipale si a de ş eurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare este
realizabil;
- activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al
deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deseurilor municipale şi a
deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a de şeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile
adrninistrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009"răspund cerintelor şi politicilor autoritătii publice a judetului Ialomita;
13.1. Durata delegarii
Propunem delegarea prin atribuire directa a activitatilor de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia
uscata, sortarea deseurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare si
organizarea trat ării mecano-biologice a deseurilor municipale şi a deşeurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009" pe o perioada de 5 (cinci) ani,
ineepănd cu data intrării in vigoare a contractului de delegare.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"a avut in vedere asigurarea
unui nivel minim de profit ca urmare a exploat ării infrastructurii tehnico edilitare date
delegatarului pentru prestarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare si organizarea trat ării
mecano-biologice a de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare din eadrul serviciului
public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asocia ţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", asigurarea unui nivel rezonabil al tarifelor
pentru prestatiile care vor fi efectuate pe durata contractului de delegare.
De asemenea operatorul este obligat, prin caietul de sarcini, de a veni cu dotari care
pot fi bunuri proprii (utilaje: autospecializate pentru colectarea de şeurilor, etc.) sau de a
investi suplimentar fată de facilitatile minimale puse la dispozitie de c ătre Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", pentru sporirea eficientei activit ăţii, iar, de
regulă, investitiile necesare pot fi de natura utilajelor i mijloacelor de transport, pentru
acest tip de activitate, a c ăror durată normala de functionare este de apromitav 5 ani,
perioadă in care acestea pot fi ammtizate.
Avănd in vedere cele mentionate operatorul pentru prestarea activit ătilor serviciului
public de salubrizare, cc fac obiectul prezentului studiu, la conditiile de calitate i eficien ţă
impuse prin caietul de sarcini, durata propus ă pentru contractul de delegare a gestiunii
activitătilor serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"este de 5 ani.

Page

38 of 39

14.Estimarea valor!! contractului de delegare, prin atribuire
14.1. Estimarea valorii eontractului de delegare
Estimarea valorli contractului de delegare este cifra total ă de afaceri a
delegatarului generat ă pe durata contractului, fără TVA, in schimbul prestarii activitatilor
serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"care fac obiectul delegarii.
Estimarea valorii contractului de delegare a serviciului public de salubrizare pentru o
perioada de 5 ani este de 16.555.000 lei f ără TVA, fund stabilita tinand cont de tarifele
practicate de actualul operator pentru prestarea activitatilor din cadrul serviciului public de
salubrizare, iar fmantarea se va face din fondurile bugetelor locale ale unitatilor
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009".
14.2. Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de incheiere a contractului de
delegare a gestiunii activitatilor de coleetare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fraetia uscata, sortarea de ş eurilor
municipale $i a de şeurilor sirnilare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a deseurilor municipale $i a de şeurilor similare din cadrul serviciului public de
salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Interconnunitara „ECOO 2009" este de 3 luni, de la aprobarea de catre adunarea generala a
asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009", a studiului de
oportunitate si a caietului de sarcini.

15. Concluzii finale privind incheierea contractului de delegare prin atribuire
directa a activitatilor de coleetare separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deseurilor
municipale si a deseurilor sinailare in statiile de sortare si organizarea trat ării mecanobiologice a de$eurilor municipale $i a depurilor similare din cadrul serviciului public
de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009"
(1) Urmare a celor expuse in prezentul studiu de oportunitate, cu raportare la toate
aspectele atinse $i justificate punctual şi in mod comparativ anterior şi in conditiile in care
autoritatile publice locale mernbre ale asociatiei ECOO 2009 p ăstreaz ă prerogativele privind
adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a activitatilor de colectare separata si
transportu.1 separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia
uscata, sortarea de şeurilor municipale şi a de şeurilor similare in statiile de sortare Si
organizarea trat ării meeano-biologice a deseurilor municipale $i a de şeurilor similare din
cadrul serviciului public de salubrizare $i dreptul de a urm ări, controla şi a supraveghea
indeplinirea obligatiilor privind realizarea aeestui serviciu, consider ăm că este oportun ă
incheirii contractului de delegare priri atribuire directa pentru perioada de 5 ani, a gestiunii
activnatilor colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor
similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea de şeurilor municipale ş i a de şeurilor
similare în statiile de sortare si organizarea trat ării mecano-biologice a de şeurilor
municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile
administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO
2009".
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CUPRINS

CAPITOLUL I. DEFINITH $1 INTERPRETARE

4

ARTICOLUL 1 — DEFINITII $1 INTERPRETARE

4

CAPITOLUL IL OBIECTUL, DURATA $1 DOCUMENTELE CONTRACTULUI
ARTICOLUL 2 — OB1ECTUL CONTRACTULUI

10

ARTICOLUL 3 — DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE
INCEPERE
ARTICOLUL 4 —CONTRACTUL $1 DOCUMENTELE CONTRACTUALE

DATA DE
10
11

CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE PĂRTILOR
ARTICOLUL 5- DREPTURILE DELEGATARULUI

12

ARTICOLUL 6— DREPTURILE DELEGATULUI

13

ARTICOLUL 7 —OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI

13

ARTICOLUL 8 —OBLIGATIILE DELEGATULUI

14

ARTICOLUL 9— OBLIGATIILE DE INVESTITII ALE DELEGATULUI

16

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 10 —TARIFUL

16

ARTICOLUL 11 - REDEVENŢA

18

ARTICOLUL 12 —1NDICATORII DE PERFORMANTĂ

18

ARTICOLUL 13 —MONITORIZAREA CONTRACTULUI

19

ARTICOLUL 14— FLLTXUL DESEURILOR

20

ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATĂ

20

ARTICOLUL 16 — PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE $1 iNTREŢINEREA
21
BUNURILOR
ARTICOLUL 17— BUNURILE UTILIZATE N DERULAREA CONTRACTULUI

22

ARTICOLUL 18— FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI N RELAŢIA CU UTILIZATORII 23
ARTICOLUL 19— MĂSURILE DE SĂNĂTATE SI SECURITATE N MUNCĂ

24

ARTICOLUL20 — ASPECTE DE PROTECŢIA MEDIULUI, iMPARŢIREA
RESPONSABILITĂTILOR DE MEDITJ iNTRE PĂRTI

24

ARTICOLUL 21— REGISTRE, EVIDENŢE CONTABILE $1 AUDIT

24

ARTICOLUL 22— CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPTIEI

25

ARTICOLUL 23— SUB-DELEGAREA $1 TRANSFER

25

ARTICOLUL 24— CONTRACTELE INCHEIATE DE DELEGAT

26
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26

ARTICOLUL 25— RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
ARTICOLUL 26
DELEGATULU1

RĂSPUNDEREA, PENALITĂŢI

$1 DESPĂGUBLRI

IN SARCINA
26

ARTICOLUL 27— RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

28

ARTICOLUL 28— EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

28

ARTICOLUL 29— iNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

29

ARTICOLUL 30 RECUPERAREA DEBITELOR

29

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVAZUTE
ARTICOLUL 31— FORŢA MAJORĂ

29

ARTICOLUL 32— MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

31

CAPITOLUL VII. MODIFIFCAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 33 —MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL P ĂR ŢILOR
ARTICOLUL 34 - MODIFICAREA UNILATERAL Ă
CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

A PĂRŢII

REGLEMENTARE

32
A
32

CAPITOLUL VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 35— CAUZELE DE iNCETARE A CONTRACTULUI

32

ARTICOLUL 36— REZILIEREA CONTRACTULUI

34

CAPITOLUL IX. ALTE CLAUZE
ARTICOLUL 37— POLITICA PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ

35

ARTICOLUL 38— CONFIDENŢIALITATE

37

ARTICOLUL 39— PROPRIETATE INTELECTUAL Ă $1 DREPTURI DE AUTOR

37

ARTICOLUL 40— TAXE

38

ARTICOLUL 41 — CHELTUIELI

38

ARTICOLUL 42— CONFLICTUL DE INTERESE

38

ARTICOLUL 43— REPREZENTANŢII PĂRŢILOR

39

ARTICOLUL 44- COIVIUNICĂRI

39

ARTICOLUL 45— DREPTURILE TERŢILOR

40

ARTICOLUL 46— RENUNŢARE

40

ARTICOLUL 47 — NULITATEA CONTRACTULUI $1 DIVIZMILITATEA PREVEDERILOR SALE
40
ARTICOLUL 48— MENŢINEREA UNOR PREVEDERI DUP Ă DATA iNCETĂRII

41

ARTICOLUL 49- DECLARAŢII $1 GARANŢII

41

ARTICOLUL 50 LEGEA APLICABIL Ă $1 SOLUŢIONAREA LITIGHLOR

42

Pagina 3 din 44

Contract de delegare, prin incredintare directa, a gestiunii, prin concesiune, a serviciutui public de colectareîi
transport a defeurilor municipale sonde in Judetul Ialomita - 2022

Asociaţia de Dezvoltare Intereomunitar ă „ECOO 2009" Ora ş Tăndărei, $oseaua Bucure şti,
nr,190, jud. Ialomiţa, telefon nr. +40 243.273.529, fax nr. +40 243.273.552; cod fiscal 26165517,
cod IBAN R062 RZBR 0000 0600 1232 4582, deschis la Banca Raiffeisen Ţăndărei , cod poştal
925200, e-mail: adiecoo2009@yahoo.com, reprezentat ă prin domnul MARIAN PAVEL,
Presedinte, hi numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre: Judetul Ialomita,
oras Tandarei, - comunele Ograda, M ărculeşti, Platoneşti, Suditi, S ăveni, Movila, Mihail
Kogălniceanu, Giurgeni, Grindu, Albe şti, Valea Măcrişului, Gheorghe Lazar, Borduşani (aceste
unităti administrativ-teritoriale av ănd impreună calitatea de delegatar), denumite in cele cc urmează
„Delegatar", pe de o parte,
şi

SC ADI ECOO 2009 SRL TANDAREI SRL, cu sediul in localitatea Ţăndărei, DJ 212 TăndăreiFeteşti, judetul Ialomita, inmatriculat ă la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J21/112/2011,
cod unic de inregistrare RO 28213025, tel. 0769.061.906, cont IBAN RO 10 RZBR 0000 0600
1338 2042 deschis la Raiffeisen Bank Ţăndărei, reprezentat ă prin Administrator Ciobanu Mihaela
Alina, în calitate de parte delegat ă, denumită in cele ce urmeaz ă „Delegat", pe de altă parte,
Denumite hi continuare impreun ă „Piirţile" şi separat „Partea",

AVÂND ÎN VEDERE CA:
În urma Hotararii de incredintare directa a Adunarii Generale a Asociatilor Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitar ă „ECOO 2009" nr, 58/01,12.2021, pentru atribuirea directa a
contractului "Coneesionarea serviciului public de eoleetare yi transport a deyeurilor municipale
sonde în Judeţul Ialomita".

Au convenit incheierea prezentului Contract de delegare, prin incredintare directa, a
gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activitătii de colectare şi transport a deşeurilor
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, conform termenilor şi conditiilor stipulate in cele ce
urmează:

CAPITOLUL I. DEFINITII $1 INTERPRETARE
ARTICOLUL 1 — DEFINITII SI INTERPRETARE
(1) in sensul prezentului Contract, tennenii şi expresiile sense cu majuscul ă vor avea, cu excepţia
situaţiei in care contextul reclam ă altfel, sensul stabilit in prezentul Articol:
inseamnă cu privire la once persoană, oricare alt ă persoană (juridică) care controlează
direct sau indirect prima persoană, care este sub controlul primei persoane sau care este controlat ă
impreună cu prima persoană de către un tell; in sensul prezentului Contract termenul „control" cu
referire la once persoană inseamnă deţinerea, direct sau indirect, a oricăreia dintre urm ătoarele: (i)
eel putin jumătate din capitalul social sau activele afacerii sau (ii) eel paţin jumătate din drepturile
de vot in adunările acţionarilor/asociatilor sau (iii) dreptul de a nurni eel putin jumătate dintre
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membrii consiliului de administraţie sau organelor statutare care reprezint ă o asemenea persoan ă
(juridică);

"An Contractual" - inseamnă o perioadă de timp incepănd la Data inceperii Contractului şi
terminându-se la aceea şi dată a anilor unnători, p ănă la data incetării duratei prezentului Contract;
,,

Aria Delegării"

insearnnă raza teritorial ă a unităţilor administrative care formeaz ă impreună

Delegatarul.

„Asociatia" sau „ADI"

inseamnă Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ă „ECOO 2009",
inregistrat ă in Registral asociaţiilor şi fimdatiilor de pe l ăngă judecătoria Ialomita cu num ărul 6 din
24 septembrie 2009.

„Autoritatea Competent ă"- inseamnă once instant ă judecătoreasc ă competent ă şi mice autoritate
national ă sau organizaţie international ă, inspectorat, agentie, ministru, minister, persoană
oficială sau funcţionar public din cadrul Guvernului Romaniei, institutie public ă, inclusiv , dar
nelimităndu-se la, Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea de Reglementare" -inseamnă Autoritatea Naţional ă de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod ărie Comunal ă (ANRSC) sari once alt ă institutie similară care poate fi
autorizată şi imputernicit ă conform Legii in vigo are la un moment dat s ă monitorizeze şi s ă
reglementeze regimul tarifelor şi/sau al Serviciului;

„Autorizatii" - inseamnă toate autorizatiile, licentele, permisele, certificatele, avizele, aprob ările
etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau alt ă Autoritate Competent ă, in scopul
fumizării/prestării şi gestiunii Serviciului;

„Bio - deseuri" - inseamnă deş euri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile
alimentare sau cele provenite din buc ătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de
catering on din magazine de vanzare cu am ănuntul, compatibile cu de şeurile provenite din unitătile
de prelucrare a produselor alimentare;

"Bune Practici Comerciale" - inseamnă toate actiunile, faptele, metodele şi practicile relevante
aplicabile in general in vederea gestion ării Deşeurilor care, la un anumit moment dat, in termeni
rezonabili şi in condiţiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru
scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale induct:
(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalatii şi
staţii, resurse adeevate, inclusiv a utilit ătilor necesare astfel ?neat aceste elemente ante-men ţionate
să functioneze la capacitate maxim ă atăt in conditii nonnale de operare, cat şi in conditii
excepţionale de operare cc pot fi prev ăzute in limite rezonabile;
(B) suficient personal de exploatare cu experient ă şi instruire adecvate in operarea
corectă şi eficientă a elementelor mentionate la litera (A) de mai sus, tin ănd cont de specifica ţiile şi
nonnele de fabricaţie; totodat ă, acest personal trebuie s ă fie capabil să lucreze şi in condiţii
neobi şnuite cc pot fi prev ăzute in limite rezonabile;
(C) operatiile de intretinere şi reparaţii preventive ori de rutin ă, executate intr-un mod
care asigură exploatarea şi operarea in sigurantă şi pe termen lung, ţinănd cont de recomand ările
fabricantului; de asemenea, opera ţiunile de intretinere şi reparatii ante-mentionate vor fi executate
de personal instruit şi Cu experient ă, care denne know-how-ul, tehnica, uneltele şi echipamentele
adecvate;
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(D) verificări şi controale inopinate şi adecvate pentru a asigura funcţionarea la parametri
optimi a eehiparnentelor şi utilajelor folosite in gestiunea Serviciului conform, atăt in condiţii
normale, c ăt şi in condiţii neobişnuite (cc pot fi prevăzute în limite rezonabile);
(E) operarea echipamentelor şi utilajelor folosite in gestiunea Serviciului in condiţii de
siguranţă deplină pentru personalul manevrant, al ţi angajaţi, populaţie, mediul inconjurător, precum
şi pentru alte instalaţii conexe;
"Bunuri de Preluare" - inseamnă acele bunuri care la Data incetării Contraetului pot reveni
Delegatarului, in măsura in care acesta din urmă işi manifesta intenţia de a prelua bunurile
respective in schimbul pl ătii unei compensaţii, in condiţiile Legii şi ale prezentului Contract;

"Bunuri de Retur" inseamnă acele bunuri care, la Data incetării Contractului, revin sau intr ă în
proprietatea Delegatarului, de plin drept, in principiu gratuit (cu excep ţia cazurilor prev ăzute de
prezentul Contract), in bună stare, exploatabile şi libere de once sarcini, ipoteci, gajuri sau garan ţii
on obligaţii similare;
"Bunuri Proprii" - inseamn ă acele bunuri care aparţin Delegatului şi care rămăn in proprietatea sa
după Data incetării Contractului;
"Colectarea Separat ă" - inseamnă colectarea in cadrul căreia un flux de deşeuri este p ăstrat
separat in funcţie de tipul si natura deş eurilor, cu scopul de a facilita tratarea specific ă a acestora.

"Contract" - inseamnă prezental Contract de delegare a gestiunii Serviciului, impreun ă cu toate
Anexele sale, aşa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul P ărţilor
prin acte adi ţionale;

"Data de incepere (a Contractului)" - inseamnă data semnării de către MO a procesului verbal
de predare-primire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentul Contract) a bunurilor concesionate de
Delegatar Delegatului, care fac parte din infrastruetura aferent ă Serviciului, dup ă indeplinirea
cerinţelor prevăzute la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare şi Data de
Incepere") din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare; Data de incepere este considerat ă
data de incepere a primei activit ăţi.
"Data Intrării in Vigoare"

inseamnă Data Sernnării Contractului, mai jos definit ă, dată la care

Contractul va intra Tn vigoare.

"Data incetării (Contractului)" - inseamnă data la care Contractul i şi inceteaz ă efectele intre
MO, fără a aduce atingere excep ţiilor stipulate la Articolul 48 ("Menţinerea unor prevederi dup ă
Data incetării") din prezentul Contract;
"Data Semnării (Contractului)" - inseamnă data cănd Contractul a fost semnat de către
reprezentanţii Delegatului şi ai Delegatarului/ ADI in numele şi pe seama Delegatarului sau de
către ultimul dintre ace ştia in cazul in care Contractul nu este semnat in aceeaşi zi de ambele P ărţi ;
"Daun ă" - inseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constănd in pierderea efectiv ă suferită de
creditorul obligaţiei neindeplinite de cealaltă Pate şi beneficiul de care acesta este lipsit, la
stabilirea prejudiciului ţinăndu-se cont şi de cheltuielile pe care Partea prejudiciat ă le-a realizat
pentru limitarea sau evitarea prejudiciului şi once alte costuri şi cheltuieli de once natură şi tip,
angaj ate in vederea restabilirii situa ţiei care ar fi trebuit s ă existe in lipsa respectivului prejudiciu;
"Delegat" - inseamn ă entitatea c ăreia i-a fost atribuit direct prezentul contract:
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SC AD! ECOO 2009 SRL TANDAREI SRL, cu sediul in localitatea Tandarei, DJ 212
Tăndărei- Fete şti, judetul Ialomita, inmatriculat ă la Oficiul Registrului Comertului cu num ărul
J211112/2011, cod unic de inregistrare RD 28213025, te1.0769.061.906, cont IBAN RD 10 0000
0600 1338 2042 deschis la Raiffeisen Bank T ăndărei, reprezentat ă prin Administrator Ciobanu

Mihaela AlMa
"Delegatar"

inseanină următoarele unităti administrativ-teritoriale: ora ş Tăndărei,
comunele Ograda, M ărculeşti, Platone şti, Sudiţi, S ăveni, Movila, Mihail Kogălniceanu, Giurgeni,
Grindu, Albeşti, Gheorghe Lazar, Bordu şani, Valea M ăcri şului şi judetul Ialomita, membre ale
ADI care a atribuit direct prezentul Contract prin intermediul ADI;

„Depozit" -inseamn ă rampa pentru depozitarea De şeurilor, la suprafat ă sau subteran, pentru scopul
prezentului contract acesta referindu-se la depozitul conform jude ţean/regional situat in orasul
Slobozia, Judetul Ialomita;

"Deşeu(uri)" - inseamnă mice substanţă sau object pe care detin ătorul îl mincă on are intentia sau
obligatia s ă îl arunce;

"Deleuri din ambalaje" - inseamnă Deşeurile care au fost initial utilizate ca ambalaje (once
material care este utilizat pentra a impacheta, proteja, inrn ăna, preda şi prezenta bunuri). De şeurile
din ambalaje pot rezulta dintr-o gam ă largă de surse incluzdnd supermarketuri, magazine de
desfacere, industrii produc ătoare, gospodării, spitale, hoteluri, restaurante şi companii de transport.
Obiecte precum sticle, cutii de plastic, doze de aluminiu, ambalaje de mancare, paleti de lemn, şi
bidoane sunt clasificate ca ambalaje.

"Deşeuri Menajere"

inseamnă Deşeurile provenite de la Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt
definiti de prezentul Articol;

"DeşeurilVlunicipale" - inseamnă Deşeuri Menajere şi Deşeuri Similare;
"Deşeuri Reciclabile" inseamnă deş eurile care prin operaţiuni de valorificare pot fi transformate
in produse, materiale sau substante pentru indeplini funetia ini ţială on pentiu alte scopuri.
Operatiunile de valorificare care se incadreaz ă in categoria recicl ării includ retratarea materialelor
organic; dar nu includ valorificarea energetic ă şi conversia in vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru operaţiunile de umplere.

"Deşeuri Similare"

inseamnă Deşeuri care din punctul de vedere al naturii şi al compozitiei sunt
comparabile cu De şeurile Menajere, exclusiv de şeurile din productie, din agricultur ă şi din
activităti forestiere;

"Deşeuri Verzi" - inseamnă Bio-deşeurile compuse din Deşeuri provenind din parcuri sau gr ădini,
precum frunze, iarb ă, flori, garduri vii, crengi, etc.

"Durata Contractului " va avea intelesul prev ăzat la Art. 3 din prezentul Contract;
"Indicator! de Performanţr - inseanind Indicatorii Tehnici şi Indicatorii Privind Tintele, astfel
cum sunt definiti in prezentul Articol;

"Indicatori privind Ţintele"

inseamnă cerinţele tehnice, cantitative şi procentuale legate de
fintele care trebuie atinse in gestiunea Serviciului, de indeplinit de c ătre Delegatar conform
Regalamentului Serviciului (Anexa fir. 1 la prezentul Contract);
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"Indieatori Tehnier - inseamnd cerintele şi standardele legate de eficienta Serviciului, care trebuie
indeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului si Caietului de Sarcini;
„Informatii Confidentiale" -inseamnă: (i) toate evidentele, rapoartele, conturile şi alte documente
şi informatii transmise sau puse la dispozitie (şi marcate drept confidentiale) de o Pane celeilalte
(sau, in intelesu1 prezentului Contract, de sau care ADI) in leg ătură Cu obiectul prezentului
Contract (transrnise in once mod şi indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele
cu caracter personal in sensul Legii privind protectia datelor cu caracter personal; şi (ii) informatiile
sensibile din punct de vedere comercial care reprezint ă acele informatii a c ăror dezvăluire ar
prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oric ărei persoane, secretele comerciale,
drepturile de proprietate intelectuald şi elementele de know-how ale oric ărei P ărti şi care sunt
exceptate de la liberul acces la inform* conform Legii;
„Lege" inseamnă once norme de drept aplicabile in Romania incluzand, dar f ără a se limita la
acestea: tratate, legi, ordonante, hot ărari, regulamente, coduri, nonne metodologice, ordine, decizii,
decrete, directive, principii generale de drept şi hotărari judec ătoreşti obligatorii erga omnes,
precum şi reglement ările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum şi mice cerintă sau
recomandare a Autorit ăti de Reglementare, a unei Autorit ăti Competente din Romania sau la
nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oric ăreia dintre cele de mai sus de c ătre o
Autoritate Competent ă din Romania sau la nivelul Uniunii Europene. in sensul prezentei definitii
„hotararile judealtoregi obligatorii erga omnes"reprezint ă (i) hotărarile judecătoreşti definitive
pronuntate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat in tot sau in parte un act
administrativ Cu caracter nonnativ, (ii) deciziile Curtii Constitu ţionale prin care se constatd
neconstitutionalitatea unui act normativ, (iii) recursurile in interesul legii pronuntate de inalta Curte
de Casatie şi Tustitie asupra problemelor de drept care an fost solutionate diferit de instantele de
judecată precurn şi (iv) hotărarile judec ătoreşti pronuntate in actiunile colective introduse de c ătre o
categorie anume de cet ăteni si care beneficiazd de efectele acesteia;
"Modificare LegislativA"
inseamnă once intrare in vigoare, modifieare, completare,
suspendare, abrogare (totald sau partial ă) a oricărei Legi astfel cum este definit ă mai sus sau
once alt eveniment cu efect similar, intervenit dupd Data Intr ării in Vigoare a Contractului;
"Perioada de Mobilizare" - inseamnă perioada euprins ă hike Data Semndrii şi Data de incepere a
prezentului Contract sau a oricarei activit ăti din prezentul contract [dupa caz];
"Perioada de Monitorizare" - inseamnd o perioad ă specified (zilnic / lunar / trimestrial / anual) pe
parcursul c ărei Delegatarul sau ADI monitorizeaz ă modul de prestare a Serviciului de c ătre Delegat
sau once perioad ă de timp pe parcursul c ăreia Delegatarul sau ADI a decis s ă monitorizeze
performantele Delegatului prin inspectii inopinate;
„Programul de Operare" - inseamnă fi-ecventa cu care Delegatul trebuie s ă îşi indeplineascd
obligaţiile specifice de furnizare/prestare a Serviciului, in special s ă incarce Deseurile din cadrul
activitătii de colectare, astfel cum este stabilit in Artieolul 16 ("Prestarea Serviciului, grafieul de
operare şi intretinerea bunurilor") din prezentul Contract;
"Regulamentul Serviciului" - inseamnă regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nt I la
prezentul Contract), aprobat de Delegatar/ADI conform regulamentului-cadru la nivel national
adoptat de Autoritatea de Reglementare; in scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar
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prevederile din regulament care privesc Serviciului astfel cum este acesta definit in prezentul
Articol;
"Serviciul" - 'inseam:6 următoarele activităţi componente ale serviciului de salubrizare al
Delegatamlui, conform Legii: colectarea separat ă şi transportul separat al De şeurilor Municipale şi
al Deşeurilor Similare provenind din activit ăţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fractii
colectate separat;
"Tarifur inseamnă contravaloarea furniz ării/prestării Serviciului care face obiectul prezentului
Contract, conform Articolului 10 („Tariful") din prezentul Contract;
"Utilizator(i)" - inseamnă : comunitătile locale considerate in intregul lor sau comunit ătile locale
componente ale ADI ca reprezentanti ai utilizatorilor(persoane fizice si juridice), Tn cazul
activităţilor specifice Serviciului care sunt prestate de c ătre Delegat a c ăror valoare se achit ă direct
Delegatului de către Delegatar/ADI de la bugetul local;
"Utilizator(i) Casnic(i)" - inseamn ă Utilizatorii, astfel cum sunt definiţi mai jos, care sunt persoane
fizice sau asocia ţii de proprietari ai apartamentelor din condominii, dup ă caz;
"Utilizator(i) Non - Casnic(i)" - insearrină Utilizatorii, alţii deck Utilizatorii Casnici, astfel cum
sunt definiţi de prezentul Articol, şi in special persoanele juridice precum: agen ţi economici,
institutii public; asociatii altele deck asocia ţiile de proprietare, funda ţii etc.;
,,Zi" - inseamnă once zi calendaristic ă, atunci and nu se face referire expres ă la „Zi Lucrătoare"
„Zi Lucrătoare" - inseamnă once zi in afara (i) zilelor de sdinb ătă şi duminică; (ii) oricărei zile de
sărbători legale in Romania sau oric ărei zile in care b ăncile sunt inchise pentru tranzac ţii, in
conformitate cu Legea în vigoare;

(2) in cuprinsul prezentului Contract şi/sau in Anexele sale, termenii folosi ţi cu majuscule i şi vor
păstra, indiferent de locul in care sunt folosi ţi in cuprinsul acestora, inţelesul dat in definiţia
aferentă. Formele cuvintelor la singular subin ţeleg formele de plural şi invers.
(3) impărţirea pe capitole şi articole, precum şi titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a
uşura sistematizarea şi nu va afecta interpretarea prezentului Contract şi nu va servi interpret ării
intentiilor P ărţilor.
(4) ()rice referire la articole sau numere de articole va insemna, dac ă nu este altfel specificat, o
referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele
prezentului Contract.
(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest document
după cum este revizuit, modificat sau completat şi in vigoare la anumite intervale de thnp şi va
include referiri la once document care Ti revizuie şte, modified sau completeaz ă sau intră in vigoare,
este incheiat linand cont de sau in conformitate cu prevederile acestuia.
(6) Referirile la "P ărti" desemneaz ă *tile prezentului Contract, iar referirile la "Parte"
desemneaz ă una dintre p ărţile prezentului Contract.
(7) Termenii utilizaţi şi nedefiniti in prezentul Contract şi care sunt defmi ţi de actele normative
aplicabile vor avea intelesul prev ăzut in definitia corespunz ătoare din Lege.
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CAPITOLUL IL OBIECTUL, DURATA $1 DOCUMENTELE
CONTRACTULUI
ARTICOLUL 2— OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii activit ăţilor componente ale serviciului
de salubrizare a localit ăţilor, care compun "Serviciul" astfel cum este definit acesta la Articolul 1
(„Definiţii si interpret ări") de mai sus, respectiv:

- colectarea separat ă şi transportul separat al deşeurflor municipale şi al deşeurilor
similare provenind din activităti comerciale din industrie si institufli, inclusiv fractii
colectate separat, f ără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori;
- operarea/administrarea statillor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile
similare;
- sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in statiile de sortare;
astfel cum sunt prezentate in Caietul de Sarcini;

(2) Prin prezentul Contract, Delegataral atribuie direct Delegatului, pentru perioada de timp
menţionată la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare şi Data de ineepere"),
dreptul şi obligaţia de a furniza Serviciul in Aria Deleg ării, inclusiv dreptul şi obligaţia de a
administra şi de a exploata Bunurile de Retur prev ăzute in Anexele nr. 3 si nr. 4 la prezentul
Contract, in schimbul unei redevente.

(3) Obiectivele Delegatarului sunt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

imbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
susţinerea dezvolt ării economico-sociale a localitătilor;
promovarea calităţii şi eficienţei Setviciului;
dezvoltarea durabil ă a Serviciului;
gestionarea Serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
protecţia şi conservarea mediului inconjur ător şi a sănătătii populaţiei;
respeetarea cerin ţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare hi. salubrizarea

ARTICOLUL 3— DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE $1 DATA
DE iNCEPERE
(1) Durata prezentului Contract este de 5 ani de la Data de incepere a Contractului.
(2) Data de incepere este ulterioar ă Datei Intr ării in Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la
Articolul 1 („Definiţii şi interpretare") din prezentul Contract.
(3) P ărţile pot eonveni asupra prelungirii Duratei Contractului in condi ţiile prevăzute de Legea
aplicabil ă la data prelungirii. Prelungirea va fi convenit ă prin act adi ţional la Contract nu mai t ărziu
de 12 (douăsprezece) luni inainte de data expir ării Contractului.
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(4) intre Data Semnării şi Data de ineepere, se intinde Perioada de Mobilizare.
(5) Perioada de Mobilizare va fi de maxim 60 Zile de la Data Semn ării. In aceasta perioada,
Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirm ă:
a) licenţa eliberat ă de Autoritatea de Reglementare prin care Delegatului i se acord ă
permisiunea furniz ării/prestării Serviciului in Aria Delegării;
b) oblinerea celorlalte Autoriza ţii necesare conform Legii pentru inceperea prest ării
S erviciului.
c) implementarea sistemului informational si predarea manualelor, planurilor si documentelor
in conformitate cu art. 35 din Caietul de sarcini;
amenajarea unui pullet de lucru in orasul Slobozia
e) confonnarea la prevederile art. 29 din Caietul de Sareini;

(6) Doar dup ă prezentarea tuturor acestor dovezi de către Delegat, P ărţile pot incheia ProcesulVerbal de predare-primire a bunurilor concesionate de c ătre Delegatar în vederea prest ării
Serviciului, a c ărui semnare mareheaz ă Data de incepere a Contractului, astfel cum este aceasta
definită la Articolull ("Defini ţii şi interpretare") din prezentul Contract.
(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Partite:
a) îşi vor asuma toate obligaţiile necesare şi vor depune toate diligen ţele pentru ca prestarea
Serviciului s ă poată incepe, conform celor prev ăzute in Caietul de sarcini al Serviciului şi
b) vor fioniza una alteia toate informa ţiile si datele neces are care le sunt solicitate prin
prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului şi ale anexelor acestora,
&pa caz.

ARTICOLUL 4 —CONTRACTUL $1 DOCUMENTELE CONTRACTUALE
(1) Prezentul Contract reprezint ă intreaga intelegere contractual ă a părţilor cu privire la obiectul
acestuia.
(2) Se consideră că documentele care alc ătuiesc Contractul se explic ă reciproc şi se interpreteaz ă
impreună. În eventualitatea oric ăror neconcordan ţe intre cuvinte, tenneni, fraze sau abrevieri sense
cn majuscul ă şi definite in cadrul unei Anexe, inţelesul stabilit de Articolul 1 („Defini ţii şi
interpretare") al Contractului va prevala asupra in ţelesului din Anex ă, dacă contextul acestui
Contract permite.
(3) Prezentul Contract are unn ătoarele anexe:
a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);
b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);
c) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului
pe intreaga Durat ă a Contractului, care stint Bunuri de Retur (Anexa nr. 3)
d) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prev ăzute in Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4)
e) Programul de Investiţii (Anexa nr. 5)
f) Indicatorii de Performanţă (Anexa nr. 6), care includ Indicatorii Tehnici şi Indicatorii privind
Tintele, impreund en penalit ăţile corespunz ătoare, dup ă caz;
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(4) In cazul oricănii conflict sau neconeordant ă intre eorpul principal al Contractului şi once
Anexd, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu exceptia situatiei in care se specified altfel
in prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE $1 OBLIGATIILE PĂRTILOR
ARTICOLUL 5- DREPTURILE DELEGATARULUI
(1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita ins ă n corelare cu regulamentele,
politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul ADI pentru Aria
Delegării,
a) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modemizare a infrastructurii tehnicoedilitare aferente Serviciului;
b) să coordoneze proiectarea şi executia lucrărilor tebnico-edilitare, a investitiilor, in scopul
realizdrii acestora intr-o conceptie unitar ă şi corelată cu programele de dezvoltare economicosociald a localitătilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
c) s ă realizeze investitii in infrastructura tehnico-edilitare aferent ă Serviciului şi in acest scop să
finanteze luerdrile neces are, precum şi s ă contracteze şi să garanteze, conform prevederilor
legale aplicabile, imprumuturile in vederea finant ării programelor de investitii;
d) să inspecteze Bunurile de Retur şi să verifice gradul de realizare a investitiilor prevdzute de
Contract in sarcina Delegatului;
e) să monitorizeze indeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se va
realiza prin intermediul ADI, in baza mandatului prirnit de aceasta prin statutul s ău;
să aplice penaliati in caz de executare cu intarziere sau neexectitare a obligatiilor contractuale
de ate Delegat;
g) să- şi exprime intentia de a dob ăndi Bunurile de Preluare şi să solicite Delegatului s ă semneze
contractul de vănzare-cump ărare a acestor bunuri si/sau procesul verbal de predare-primire a
bunurilor amortizate integral prin tarifele practicate, la incetarea prezentului Contract;
h) să modifice unilateral partea reglementar ă a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului şi
Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Contract) pentni motive ce tin de
interesul national sau local şi/sau in caz de Modificare Legislativ ă„ cu posibilitatea pentru
Delegat de a primi o compensatie in cazul in care echilibrul contractual este afectat in mod
senniificativ ca urmare a acestor modificdri;
i) să aprobe structura şi ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform Legii
in vigo are;
j) de a incasa redeventa de la delegat confonn prevederilor prezentului Contract
k) s ă, rezilieze Contractul dac ă Delegatul nu i respeet ă obligaţiilc asumate prin Contract;
1) s ă sanctioneze Delegatul in cazul s ăvărşirii contraventiflor prev ăzute de Lege;
m) alte drepturi prevdzute de prezentul Contract sau de Lege.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) literele a, d, e, f, j, de mai sus urmeazd a fi exercitate in numele
Şi pe seama Delegatarului, de cdtre ADI in baza mandatului primit prin statutul su. Delegatarul
păstreaz ă dreptul de a fi informat şi de a propune m ăsuri privind Serviciul aflat sub
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responsabilitatea sa şi bunurile ce le aparţin, prin interrnediul şi in cadrul ADI. in relaţia cu
Delegatul, Asociaţia constituie interfaţa intre Delegat şi Delegatar.

ARTICOLUL 6 — DREPTURILE DELEGATULUI
Delegatul are urrnătoarele drepturi:
a) să ineaseze contravalo area Serviciului determinata conform Caietului de Sarcini,
corespunz ător Tarifului aprobat de Delegatar, determinat in conformitate cu Legea in
vigoare şi in special cu metodologia aprobată de ANRSC;
b) să apliee la facturare Tarifele aprobate;
c) să solicite ajustarea Tarifului in raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din
economic cu aplicarea prevederilor Ordinului ANRSC nr, 109/2007
d) să propună modificarea Tarifului aprobat in situaţiile de schimbare semnificativ ă a
echilibrului contractual;
e) să beneficieze de exclusivitatea prest ării Serviciului in Aria Delegării, acordat ă in baza
prezentului Contract de Delegare. Nici o alt ă entitate (societate comerciala, consor ţiu,
serviciu public) nu va putea presta activit ăţile care fae obiectul prezentului Contract, in Aria
Delegării;
0 s ă limiteze prestarea Servieiului, fără plata vreunei penaliz ări, in condiţiile prezentului
Contract şi al Regulamentului serviciului.
g) s ă ineheie contracte cu ter ţii pentra intreţinerea şi reparatiile instalaţiilor, utilajelor,
echipamentelor utilizate pentru prestarea Saviciului;
h) să solicite recuperarea debitelor in instantă.

ARTICOLUL 7 —OBLIGATIILE DELEGATARULUI
Delegatarul are următoarele obligaţii, pe care le va exercita ins ă in corelare cu regulamentele,
politieile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate hi eadrul ADI, pentru Aria
Delegării şi, după caz, prin intermediul ADI conform mandatului acordat acesteia prin statutul s ău:
a) să actualizeze şi să aprobe modific ările la Regulamentul Serviciului, cuprins in Anexa nr. 1 la
prezentul Contract, in baza regulamentelor cadru, conform legilor hi vigoare, obligaţie care se
va exercita prin intermediul ADI;
b) s ă aprobe (inelusiv ajust ările şi modificările) Tarifele propuse de Delegat conform Legii in
vigoare, obligaţie care se va exercita prin intermediul ADI;
c) s ă verifice periodic, prin intermediul ADI:
1. calitatea Serviciului prestat;
2. indeplinirea Indicatorilor de Perfo nanţă, a Indicatorilor Tehnici si a Indicatorilor
privind Tintele;
3. menţinerea echilibrului contractual;
4. asigurarea unor rela ţii echidistante şi echilibrate intre Delegat şi Utilizatori;
d) să predea c ătre Delegat, in Perioada de Mobilizare toate bunurile, instala ţiile, echipamentele şi
facilităţile aferente Serviciului delegat, precum i pe măsură cc apar noi astfel de bunuri faţă de
cele care au fost predate in Perioada de Mobilizare, impreună cu inventarul existent, libere de
mice sareini, pe baza unui proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract
Page 13 of 43

Contract de delegare, prin incredintare directa, a gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de coleetare şi
transport a depurilor ntunicipale solide în Adept! lalomita - 2022

(Anexa nr. 4), acestea fund Bunuri de Retur din categoria prev ăzută la Art. 17.1.1. lit, a) din
prezentul Contract;
e) să faciliteze ob ţinerea de către Delegat a Autoriza ţiilor pentru lucr ări şi investitii aferente
Serviciului pe terenurile publice şi private, conform Legii in vigoare;
0 să nu-1 tulbure pe Delegat in exerei ţiul drepturilor sale ce rezult ă din prezentul Contract;
g) să medieze, eventualele divergente, sesiz ări, plangeri etc. care apar intre Delegat şi Utilizatorii
Serviciului;
h) să sprijine Delegatul in campaniile organizate privind infonnarea şi conştientizarea
Utilizatorilor privind colectarea separat ă a Deşeurilor;
i) să păstreze, în conditiile Legii, confiden ţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare
privind activitatea Delegatului, altele decAt cele de interes public.

ARTICOLUL 8 —OBLIGATIILE DELEGATULUI
Delegatul are urm ătoarele obligaţii generale:
a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) şi Caietului de Sarcini ale Serviciului
(Anexa nr. 2 la Contract), a prescrip ţiilor, normelor şi normativelor tehnice in vigoare, intr-o
manieră eficientă, in conformitate cu Legea şi Bunele Practici Comerciale;
b) s ă presteze Serviciul pentru toti Utilizatorii din Aria Deleg ării, cu asigurarea colect ării intregii
cantităţi de Deşeuri generate care intr ă in obiectul prezentului Contract şi să lase in stare de
curăţenie spaţiul destinat recipientelor de precoleetare şi domeniul public;
e) s ă colecteze doar De şeurile generate in Aria Deleg ării;
d) sa respecte fluxul De şeurilor prevăzut la. Articolul 14 ("Fluxul De şeurilor") din prezentul
Contract;
e) să accepte modificarea Programului de Operare şi a cerintelor telmice, a şa cum sunt aceste
detaliate in Caietul de Sarcini al Serviciului on de cate on va fu necesar din cauza modific ării
regulamentelor locale privind gestionarea de şeurilor, in cazul in care respectivele modific ări
sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari na ţionale;
1) să plătească despăgubiri, stabilite in baza unei hotararii judecatoresti, pentru intreruperea
nejustificată a prestării Serviciului;
g) să depună toate diligenţele necesare pentru conservarea integrit ătii bunurilor,
echipamentelor, vehiculelor şi dotărilor ce i-au fost concesionate pe toat ă Durata Contractului,
şi să asigure exploatarea, intre ţinerea şi reparaţia acestora cu personal autorizat, in func ţie de
complexitatea bunului respectiv şi specificul postului/locului de munc ă;
h) să nu instrăineze sau inchirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va inlocui şi nu va dispune
in niciun fel de aceste bunuri fdr ă consimtămăntul prealabil, in scris, al Delegatarului;
să transmită Delegatarului modific ările de patritnoniu ap ărute in cursul anului, precum şi
situatia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiec ărui an pentru
inregistrarea in contabilitatea acestuia;
j) s ă predea Delegatarului, la incetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur,
conform conditiilor stipulate la Art 17,1., in stare tehnic ă corespunz ătoare duratei lor normale
de funcţionare, precum şi toată documentatia tehnică aferent ă, inclusiv cărţile construcţiilor,
cărţile tehnice etc., pe baz ă de proces verbal de predare-primire;
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k) să deţină toate Autorizaţiile necesare prest ării Serviciului, prevăzute de legislaţia in vigoare, s ă
obtină şi s ă mendnă valabile, pe cheltuiala sa proprie, to ate aceste Autorizadi;
1) să respecte Indicatorii de Perfonuantă prevăzuti în Regulamentul Serviciului, Indicatorii privind
Tintele şi Indicatorii Tehnici prezentati in Anexa nr. 6 („Indicatorii de Performant ă") la
prezentul Contract, şi s ă imbunătătease ă in mod continuu calitatea Serviciului prestat;
m) să plăteasc ă redeye* la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit in contractul de delegare;
n) să aplice metode perfonnante de management care să conducă la reducerea costurilor de
operare;
o) să inregistreze toate reclamatiile şi sesizările, care îi sunt adresate, intr-un registru $i s ă ia
măsurile de rezolvare cc se impun. in registru se vor consemna numele, prenumele
persoanei/societ ădi care a reclamat, adresa reclamantulai, data $i ora reclamaţiei, data şi ora
rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările sense
Delegatul are obligada s ă răspundă Tn termen de maximum 30 de Zile de la inregistrarea
acestora;
p) s ă furnizeze Autorit ăţilor Competente, Delegatarului şi ADI toate infonnaţiile solicitate $i să
asigure accesul la doeumentele şi documentatiile pe baza c ărora presteaz ă Serviciul, in
conditiile Legii şi ale prezentului Contract;
q) s ă Ong evidenta gestiunii De şeurilor şi s ă raporteze periodic către ADI, precum şi Delegatarului
şi oricăror a1te Autorit ăti Competente, inclusiv prin transmiterea ate Autoritatea de
Competentă in domeniu.1 protectiei mediului, date şi informaţii clespre activitatea specified
conform chestionarului din anchetele statistice na ţionale, după caz, conform Legii in vigoare;
r) să se asigure că toate substantele şi materialele periculoase folosite sau care urmează să fie
folosite in prestarea Serviciului sunt p ăstrate intr-un mediu controlat $i in conditii de siguranţă
conform Legii in domeniu şi Bunelor Practici Cornerciale, precum şi că toate recipientele cu
substante periculoase sunt etichetate corect şi clar;
s) să nu cesioneze sau transfere in vreun mod prezentul Contract sau oriee parte din drepturile şi
obligatiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decat in conformitate cu condidile
stipulate la Articolul 23 ("Sub-delegarea şi transfer"), once operatic realizat ă in alte condiţii
fund nulă de drept;
t) să efectueze lucr ările de intretinere, modernizare, reparare $i/sau inlocuire a Bunurilor de Retur,
conform Art. 17.1.4 din prezentul Contract;
u) să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea Serviciului şi să asigure conducerea
operativă, mijloacele tehnice şi personalul de intervende in situatii de urgent ă;
v) să pună la dispoziţia organizatorilor unor ac ţiuni de salubrizare, igienizare, initiate de către
Delegatar sau organizatii ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice si mijloace de
transport aflate in dotare, in condidile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate;
w) să organizeze periodic campanii de informare si con ştientizare a publicului privind colectarea
separat ă a Deşeurilor şi să sprijine Delegatarul Tn campaniile proprii, organizate privind
informarea Utilizatorilor privind colectarea selectiv ă a deşeurilor. s ă plăteasc ă penalitătile
contractuale in cuantumul prevăzut de prezentul Contract şi Anexele corespunz ăto are, in caz de
nerespeetare a obligaţiilor sale contractuale şi a Indicatorilor de Performanfă;
x) să realizeze toate investidile şi lucrările la infi-astructura aferent ă Serviciului, conform
prevederilor prezentului Contract, in special ale Articolului 9 ("Obligadile de investitii ale
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Delegatului") şi ale Articolului 16 ("Prestarea Serviciului, graficul de operare şi intretinerea
bunurilor"), precum şi ale Anexei nr. 5 la prezentul Contract ("Programal de Investitii").
y) să dovedeaseă in termen de 12 luni de la Data Semn ării Contractului c ă certificarea pe care o
detine pentru Sistemul de Management al Calit ătii (in conformitate cu standardul IS09001 sau
cu un standard echivalent) a fost implementat ă pentru Aria Deleg ării;
z) s ă dovedeasc ă in termen de 12 luni de la Data Semn ării Contractului c ă certificarea pe care o
detine pentra Sisternul de Management al Mediului (in conformitate cu standardul ISO 14001
sau cu un standard echivalent) a fost implementat ă pentru Aria Deleg ării;
aa) once alte obligaţii prevăzute de prezentul Contract.

ARTICOLUL 9 — OBLIGAŢIILE DE INVESTIŢII ALE DELEGATULUI
(1) Delegatul se obligă s ă efectueze investitii conform Programului de Investi ţii, ataşat ea Anexa tin.
5 la prezentul Contract.
(2) Once modificare la Programul de Investitii, in m ăsura in care o astfel de modificare este
permisă conform Legii aplicabile, nu va fi operat ă deca după aprobarea propunerilor Delegatalui
de care ADI şi/sau de către Delegatar şi va fi inclusă in Programul de Investitii prin act adifional
la prezentul Contract, semnat de toate P ărtile.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 10 —TARIFUL
(1) Tarifiil pe care Delegatul are dreptul s ă ii aplice la Data de incepere a Contractului este
următorul:

pentru activitatea de colectare separat ă, transport separat Si eliminarea prin depozitare a
Deseurilor Municipale reziduale fractie umeda: 443,70 /ton ă, plus TVA pentru agenti
economic! si institutii, 8 lei/ persoana — mediu rural (TVA inclusă) si 10 lei/ persoana —
mediul urban (TVA inclusă);
pentru activitatea de colectare separat ă, transport separat si sortare a Deseurilor
Municipale fracda uscata (hartie&carton, plastic&metal, sticla), valorificarea deseurilor
reciclabile si eliminarea refuzului din sortare: 379,18 lei/ton ă, TVA inclusă pentru agent!
economic! si institutii, 2 lei/ persoana — mediu rural, TVA inclusă si 2 lei/ persoana —
mediul urban, TVA inclusă;
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Tarifiil prevăzut la aim. (1) din prezentul Articol nu include costurile aferente activit ăţilor de
(2)
sortare, valorificare material ă, eliminare şi depozitare la Depozit, dup ă caz, deoarece nu se stabilesc
rel.* contractuale directe intre diver şii operatori de salubrizare, pl ăţile sunt efectuate la nivel zonal
de către UAT-urile respective iar ADI avizeaz ă facturile aferente serviciilor prestate de c ătre fiecare
operator.
Tarifele vor fi modificate sau ajustate in conforrnitate cu metodologia aplicabil ă, adoptată de
(3)
Autoritatea de Reglementare.

(4) Tarifele aprobate trebuie s ă conducă la atingerea urm ătoarelor objective:
a) asigurarea prest ării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii de Performanţă stabiliţi prin
Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului şi prin prezentul Contract;
b) realizarea unui raport calitate-cost at mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului şi
asigurarea unui echilibru intre riscurile şi beneficiile asumate de P ărţi;
c) asigurarea func ţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinănd domeniului
public şi privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei
mediului.
Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Deleg ării, Sc factureaz ă de către Delegat are
(5)
unităţile administrativ-teritoriale membre ADI din Aria Serviciului pe baza raportului intocmit de
delegat, avizat dc ADI (determinarea cantit ăţilor colectate din fiecare IJAT prin cant ărire la statia de
transfer/sortare) sau dac ă nu există această posibilitate - in baza situa ţiei intocmite de ADI in raport
de rata de generare a de şeurilor, numărul utilizatorilor şi indeplinirea indicatorilor de performan ţă
de care Delegat.
Situatia de plată este intocmit ă lunar de către ADI pe baza rapoartelor transmise de Delegat care va
cuprinde:
(i) contravaloarea serviciilor prestate de către Delegat in perioada de raportare;
(ii) gradul de indeplinire al indicatorilor i dac ă este cazul nivelul penalit ăţilor in caz de
neindeplinire;
(iii) valoarea serviciilor pe care le factureaz ă Operatorul unităţilor administrativ-teritoriale
membre determinat ă de ADI prin aplicarea tarifului la cantit ăţile colectate in perioada de raportare
şi a penalit ătilor stabilite (dac ă este cazul).
Facturile vor fi pl ătite in eel mult 30 zile de la data emiterii facturii in contul indicat de operator. in
cazul neplăţii tarifului facturat de c ătre unitatea administrativ-teritoriala, aceasta din urm ă va plăti
penalităţi de intărziere de 0,05 % din suma datorat ă, pe zi de intărziere.

(6) Soluţionarea oricăror dispute legate de Tarif /situa ţia de plată intocmită de ADI se face conform
prevederilor Articolului 50 („Legea aplicabil ă şi solu.ţionarea litigiilor") din prezentul Contract.
P ănă la soluţionare vor fi aplicate Tarifele in vigo are şi/sau valorile determinate de ADI, iar in
urma soluţionării disputei noile Tarife aprobate conform Legii, vor intra in vigoare in luna imediat
următo are. in ceea cc prive şte situaţia de plată, decizia instantei urmeaz ă să fie aplicat ă de la
rămănerea definitiv ă.
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ARTICOLUL 11- REDEVENTA
(1) in schimbul dreptalui si obligatiei de exploatare a serviciului public de salubrizare pus la
dispozitie de către Delegatar, Operatorul se oblig ă s ă plăteasc ă Delegatarului , o redeye* calculat ă
anual in procent de 1% din valoarea total ă a cifrei de afaceri realizata in urma prestarii serviciului
de salubrizare delegat.
Mai exact, nivelul redeventei pe care o va plati operatorul catre beneficiar este de 1% din cifra de
afaceri anuala (valoarea facturilor incasate) corespondente activitatii care face obiectul prezentelor
caiete de sarcini) realizata din prestarea serviciului public de salubrizare in unitatile administrativteritoriale membre ale ADI ECOO 2009, pentru activitatile mentionate la art. 2 din prezentul
contracat.
(2). Redeventa va fi pl ătită de către operator anual pang la 31 ianuarie a fiec ărui an calendaristic pe
anul calendaristic anterior şi va constitui un element de venit la bugetul local al unitatilor
administrativ-teritoriale membre ale ADI ECOO 2009.
(3). Plata redeventei Sc va face in contul
inregistrare al Entităţii Contractante este

, deschis la

Codul de

(4) Pentru nerespectarea tennenului de plată a redevenţei, Operatorul datoreaz ă Entităţii
Contractante penalit ăti de intărziere, in pro cent de 0,1 %/zi din suma neachitat ă pentru fiecare zi de
intărziere.

ARTICOLUL 12 INDICATORII DE PERFORMANTĂ
—

(1) Delegatul va presta Serviciul astfel inc ăt să asigure indeplinirea Indicatorilor de Performanfă,
stabiliti in Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), şi cei prevăzuti in Anexa
nr. 6 la prezentul Contract.
(2) Indicatorii de Performant ă stabilesc, printre altele, condi ţiile pe care trebuie s ă le indeplineasc ă
Serviciul, avand printre obiective:
a)
b)
c)
d)

continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ i calitativ;
adaptarea perrnanent ă la cerinţele rezonabile ale Utilizatorilor;
excluderea oricărei discrimin ări privind accesul la Serviciu;
respectarea reglement ărilor specifice din domeniu.

(3) Indicatorii de Performant ă includ, fră ins ă a se limita la acestea, urm ătoarele cerinţe:
a) Reactivitatea Delegatului la cererile Utilizatorilor pentru containere şi recipiente de De şeuri
pentru colectare;
b) Reactivitatea Delegatului la plangerile Utilizatorilor;
c) Respectarea de către Delegat a obligatiei de a furniza informatii privind Serviciul;
d) Gradul de acoperire al furniz ării/prest ării Serviciului raportat la Aria Deleg ării;
e) Cantitatea de Deş euri Reciclabile colectate separat, pe categorii.
f) Calitatea deseurilor reciclabile predate la statia de sortare;
g) Gradul de conipactare al deseurilor reziduale transportate la statia de tTasfer/depozit;
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ARTICOLUL 13 —MONITORIZAREA CONTRACTULUI
(1) Respectarea şi indeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performant ă şi in general a
tuturor obligaţiflor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar/ADI in baza
mandatului acordat acesteia prin statutul s ău Si cu. sprijinul Delegatarilor şi conform termenilor şi
conditiilor stipulate de prezentul Articol.
(2) Delegatarul/ADI va infonna in prealabil Delegatul asupra inten ţiei de a verifica respectarea
Indicatorilor de Perfonnant ă sau de a efectua a inspec ţie pentru verificarea indeplinirii obligatiilor
contractuale şi va stabili data cea mai bun ă pentru efectuarea verific ărilor. Aceasta nu va Ii tatuşi
inţeleas ă insă ca o limitare a drepturilor şi capacit ătil Delegataralui şi/sau ADI de aduce hi
indeplinire indatoririle şi hi particular dreptul s ău de a efectua, din c ănd in and, inspecţii aleatorii
şi/sau inopinate privind (nice aspecte legate de Serviciu.
(3) La sfarşitul flecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/ADI va intocmi un "Raport de
monitorizare" pe care 1'1 va transmite Delegatului, in termen de 10 zile de la incheierea Perioaklei de
Monitorizare. Acest raport va stabili m ăsurile de confonnare pe care Delegatul trebuie s ă le adopte,
intr-un termen care nu poate fi mai mare de 30 de zile. Lipsa unui r ăspuns din partea Delegatului,
după 5 zile de la data primirii Raportului de monitorizare de c ătre Delegat va insemna asumarea
realizării măsurilor de conforrnare in termenul stabilit de Raportul de monitorizare.
(4) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/ADI
propunerile sale de imbun ătătire a activit ătii pentru a se conforma Contractului, inclusiv
Indicatorilor de Performant ă, transmitănd aceste propuneri in tennen de 5 Zile de la data primirii
Raportului de monitorizare. Propunerile de imbun ătătire a activit ătii von
a) explica măsurile pe care Delegatul intentioneaz ă s ă le ia pentru a- şi imbunătăti activitatea in
scopul conform ării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performant ă;
b) prevedea a dată pănă la care nivelul Indicatorului de Performant ă va fr atins, atunci child
obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performant ă.
(5) Delegatul va tine şi va pasta in bun ă stare toate inregistr ările rezultatelor, evenimentelor şi
incidentelor, in detaliu, care au leg ătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de
Performant ă.
(6) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie p ăstrate in format electronic şi actualizate
periodic. Copii in fo -mat electronic trebuie furnizate c ătre Delegatar şi/sau ADI la cerere.
(7) Delegatul va intocmi rapoartele stabilite prin Caietul de Sarcini zilnic/lunar/trimestrial/anual.
(8) Raportul anual va contine eel putin urm ătoarele:
a) rezultatele m ăsurătorilor privind compoziţia Deşeurilor Municipale colectate;
b) infarma-tii privind: nurnărul total de personal angajat; num ărul total al zilelor lucrate;
consumul total de combustibil pe vehicul pe lun ă pentru fiecare flux de colectare (ex.:
Deşeuri Municipale, Bio-de şeuri, etc.); num ărul total de kilometri/vehicul pe lun ă pentru
flecare flux de colectare (ex.: De şeuri Municipale, Bio-deşeuri, etc.);
c) informatii privind: eflcienta colect ării privind: % de Utilizatori Casnici de la care nu an fost
colectate De şeuri; % din colect ările planificate nu au fast realizate (colect ările amise) dar au
fast remediate in maxim 24 ore; % din colect ările de la Utilizatori Non-Casnici care nu au
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fost realizate in termen de 24 ore; cantitatea de De şeuri Munieipale abandonate ca procentaj
din cantitatea total ă de Deşeuri Munieipale colectate;
d) performanţa realizat ă in ceea ce prive şte respectarea haturor Indicatorilor de performan ţă.
În sensul prezentului alineat "anual" va fi interpretat prin aceea c ă Delegatul trebuie s ă furnizeze
inainte de sfărşitul primei luni a unui An Contractual informatiile referitoare la Anul Contractual
precedent.
(9) Delegatul va raporta date şi informaţii Autorităţii Competente de protectie a mediului (datele şi
informaţiile specifice activit ăţii, inelusiv ehestionarele din anehetele statistice nationale) şi va
raporta Autorit ătii de Reglementare cantitatea de De şeuri predat ă operatorilor care desfăşoară
activităti de tratare a De ş eurilor, pe fiecare tip de De şeuri.
(10) De asemenea, Delegatul va prezenta, la inceputul fiec ărui An Contractual, ADI, dovezi:
a)
b)
c)
d)

de plata a irnpozitelor, taxelor şi contributiilor, precum şi a primelor de asigurări;
de inmatriculare a vehiculelor,
de control tehnie al vehieulelor şi de ineadrare n norrnele de control al emisiilor,
de detinere a tuturor Autorizatiilor valabile.

ART1COLUL 14— FLUXUL DESEURILOR
(1) Delegatul va transporta De şeurile colectate conform următorului flux de De şeuri:
a) va transporta Deseurile Reciclabile colectate la Statia de transfer Tandarei.
b) va transporta pentru depozitare/eliminare De şeurile reziduale colectate din zona III la statia de
transfer.

(2) Deş eurile colectate trebuie predate instalaţiei expres specificate mai sus pentru fiecare categorie
de Deşeuri. Delegatul va respecta condi ţiile specifice pentru fiecare instalatie.

(3) Delegatul va fi familiarizat cu eriteriile de acceptare a De şeurilor la fiecare instala ţie unde predă
Deşeurile coleetate separat şi se va asigura, printr-o inspecţie vizuală, cii Deşeurile colectate sunt
conforme Cu aceste criterii,
(4) Este interzis Delegatului s ă incredinţeze la depozitare frac ţia valorificabil ă de Deşeuri colectat ă
separat la surs ă.

ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATĂ
(1) Următoarele De şeuri Reciclabile vor fi colectate separat pe 4 (patru) frac ţii: hărtie, mase
plastice, metale şi sticlă, in conformitate cu Caietul de sarcini Anexa nr. 2 la prezentul contract.
(2) Delegatul este responsabil pentru determinarea compozi ţiei anuale de De şeuri Municipale
coleetate. Aceste determin ări vor fi efeetuate de un ter ţ in conformitate cu prevederile Legii în
vigoare.
(3) Delegatarul poate solicita Delegatului s ă infiinteze o arie de depozitare temporar ă de o anumită
capacitate care s ă fie disponibil ă pentru stocarea temporar ă a unor fluxuri speciale de de şeuri,
pentru stocarea diferitelor materiale destinate a fi distribuite rezidentilor/proprietarilor (de exemplu:
containere speciale, bro şuri, etc.).
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(4) Delegatul se va asigura c ă mecanismul de compactare din vehiculul de transport destinat
colectării de fracţii de Deşeuri Reciclabile colectate separat este operat astfel Meat s ă impingă
Deşeurile şi nu să le preseze.

ARTICOLUL 16 — PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE 51
iNTRETINEREA BUNURILOR
(1) Delegatul se obligă să execute Serviciul in confonnitate cu terrnenele/intervalele stabilite in
Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), precum şi in Programul de Operare
din prezenta Clauz ă şi din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).
(2) Delegatul va colecta şi va transporta Deşeurile Municipale de pe raza tuturor unit ăţilor
administTativ-teritoriale din Aria Deleg ării. Once modific ări ale modalit ăţii de colectare şi transport
va fi posibilă doar cu aprobarea Delegatarului/ADI, exprimat ă din hotărare a autorit ăţii deliberative
/ a adunării generale a ADI şi, dup ă caz, cu modificarea prezentului Contract.
(3) Delegatul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, s ă asigure resursele umane,
materialele, instala ţiile, echipamentele şi alte resurse, fie de natur ă provizorie, fie definitiv ă, cerute
pentru indeplinirea Contractului.
(4) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili
conformitatea acestuia cu prevederile din Caietul de Sarcini şi /sau cu Regulamentul Serviciului.
(5) Verificările vor fi efectuate de către Delegatar prin reprezentan ţii săi imputernieiţi sau prin
intermediul ADI. Delegataral / ADI are obliga ţia de a notifica in scris Delegatului, identitatea
persoanelor imputemicite pentru acest scop.
(6) Colectarea fiec ărei fracţii de Deşeuri (De şeuri Reciclabile uscate, De şeuri reziduale colectate
etc.) va fi efectuat ă in aceeaşi zi din săptămănă. Colectările obişnuite vor avea loc conform
Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa tu-. 2 la prezentul Contract), cu excep ţia cazului c ănd se
convine altfel.
(7) Pentru coleetarea „in punctele de colectare" (respectiv colect ările din zonele de blocuri şi de la
punctele de colectare), freeven ţa minima de colectare va fi cea prev ăzută in Caietul de Sarcini la
Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).
(8) Delegatul trebuie s ă colecteze De şeurile abandonate, conform Legii, şi la cererea
Delegatarului/ADI trebuie s ă colecteze de asemenea şi Deşeurile provenind de la evenimente
speciale.
(9) Delegatul va fumiza Utilizatorilor mijloacele necesare pentru colectarea separat ă.
(10) Delegatul va verifica starea tehnic ă a echipamentelor de pre-colectare şi le va înlocui pe cele
care prezintă defecţiuni sau neetanş eităţi in maximum 24 de ore de la sesizare. in cazul colect ării
„in punctele de colectare", Delegatul va inlocui toate containerele deteriorate.
(11) Delegatul va avea un mink suficient de mare de vehicule şi echipamente adecvate, eficiente şi
in stare bun ă de funcţionare pentru colectarea De şeurilor, precum şi personal cu calificarea
corespunzătoare pentm operarea acestora, conform Programului de Investi ţii şi Caietului de Sarcini
al Serviciului, anexate la prezentul Contract.
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(12) in cazul unei defecţiuni la un vehicul, Delegatul se va asigura imediat c ă este utilizat -un alt
vehicul adeevat.
(13) Delegatal se va asigura c. colectarea De şeurilor din once recipient nedese ărcat la data la care
era prevăzută colectarea, se va efectua in maxim 24 de ore de la data respectiv ă. Nu se va efectua
nicio plata suplimentară către Delegat pentru coleetarea Deseurilor din recipiente nedesc ărcate la
data prev ăzută pentru colectare.
(14) Delegatul va prelua, conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract)
si Legii in vigoare, Deseurile provenind din construc ţii, care sunt abandonate pe domeniul
(15) Delegatul va folosi traseele cele mai saute si/sau cu eel mai redus rise pentru s ănătatea
populaţiei si pentru mediu; Delegatul va elabora un plan detaliat privind rutele de transport pentru
eolectare, care va fi aprobat de Delegatar/ADI si rutele aprobate nu vor putea fi modificate deeat cu
acceptul scris prealabil al Delegatarului/ADI.
(16) Delegatul va elabora si va implementa planuri anuale (respectiv pentru fiecare An Contractual)
de revizii si repara ţii pentru utilajele de transport, executate cu forte proprii si cu ter ţi.
(17) Delegatul va tine evidenţa orelor de func ţionare a vehiculelor.
(18) Delegatul va deţine toate documentele necesare de insoţire a Deseurilor transportate, din care
să rezulte sursa Deseurilor respective, destinatarul, tipurile de De şeuri, locul de incărcare, locul de
destinaţie si, după caz, cantitatea de Deseuri transportate şi codificarea acestora conform normelor
aplicabile. Cantitatea si calitatea deseurilor descarcate la Depozit/statia de sortare/statia de transfer
va fi certificata de operatorul depozitului/statiei de sortare/statiei de trasfer.
(19) Delegatul nu va abandona Deseuri pe traseu si va ridica in totalitate Deseurile genarate de
Utilizatori sau pe eele existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase
care nu sunt amesteeate în Deseurile Municip ale.

ARTICOLUL 17

—

BUNURILE UTILIZATE tN DERULAREA CONTRA CTULUI

Categoriile de bunuri ce von fi utilizate de c ătre Delegat in detularea Contract -ului sunt următoarele:
17.1. Butturile de Retur
17.1.1. Acestea sunt:
a) bunurile Delegatarului puse la dispoziţia Delegatului, prin concesionare, pe intreaga Durat ă
a Contractului, in scopul prest ării Serviciului. Acestea sunt si r ărnân in proprietatea Delegatarului
pe intreaga Durat ă a Contractului. Delegatul primeste posesia si dreptul de folosin ţă asupra acestor
bunuri, pe intreaga durat ă a Contractului.
b) bunurile rezultate din investiţiile prevăzute de prezentul Contract in sarcina Delegatului.
Acestea rărn'an proprietatea Delegatului pe intreaga Durat ă a executării Contractului.
17.1.2. Inventatul Bunurilor de Retur existente la Data Semn ării Contractului este prev ăzut in
Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prev ăzute la art. 17.1.1. lit, a) de mai
sus se incheie un proces-verbal de predare-primire intre Delegat şi Delegatar, care constituie Anexa
nr. 4 la prezentul Contract. in situa ţia in care pe parcursul execut ării Contractului Delegatarul
investeste in Bunuri de Retur noi de natora celor prev ăzute la art. 17.1.1. lit, a), de mai sus acestea
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vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 3 şi nr. 4 vor fi actualizate corespunz ător. Bunurile
de Retur, proprietate public ă sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct in
patrimoniul Delegatului.
17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la ineetarea Contractului din once
cauză, libere de once sarcini şi gratuit. Excepţie de la regula transferului en titlu gratuit fac doar
acele bunuri realizate prin investi ţii prevăzate in prezentul Contract in sarcina Delegatului, bunuri
care in situaţia incetării Contractului inainte de termen revin Delegatarului cu plata de c ătre acesta a
valorii neamortizate a respectivelor bun -uri.
17.1.4. Delegatul are obligaţia de a efectua luer ări de intreţinere, modernizare, reparare şi/sau
inlocuire a Bunurilor de Retur pe Darata Contractului, conform Caietului de Sareini al Serviciului
(Anexa nr. 2 la prezentul Contract). Delegatul se va asigura c ă toate Bunurile de Retur stint
exploatate, intre ţinute şi asigurate in conformitate cu instruc ţiunile de fabricaţie şi că sunt folosite
conform normelor de siguranţă.
17.1.5 Investiţiile acute pentru inlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt
realizate din fonduri proprii ale Delegatului, r ăman in proprietatea sa pe toat ă Durata Contractului
şi revin de drept, la Data incet ării Contractului, gratuit şi libere de mice sarcini, Delegatarului, fund
integrate domeniului public.
17.1.6 Investi ţiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea şi
dezvoltarea Bunurilor de Retur, se vor amortiza de c ătre acesta pe Durata Contractului.
17.1.7. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spa ţiilor de lucru pentru care a fost
acordat dreptul de concesiune, in alt scop decat prestarea Serviciului, f ără aprobarea scris ă şi
prealabil ă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bunispa ţiu.
17.1.8. Delegatului îi este interzis s ă constituie garanţii reale asupra oric ărui element aferent
Bunurilor Delegatului.
17.1.9. Delegatul nu poate inchiria sau coda, sub nicio form ă juridică, folosinţa Bunurilor de Retur
şi elementelor tor componente.
17.1.10. Delegatul este obligat s ă exploateze şi s ă intreţină Bunurile Delegatarului, cu diligen ţa
unui bun proprietar.
17.1.11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din eategoria celor descrise la Art. 17.1.1 lit. a) —
mijloace fixe sau bunuri de inventor, pe care Delegatarul le-a concesionat Delegatului, P ărţile au
obligaţia de a aplica la timp proeedurile legate pentru easarea bunurilor publice.
17.1.12. Delegatul va permite accesul reprezentan ţilor Delegatarului şi/sau al ADI in
spaţiile/clădirile utilizate in exeeutarea prezentului Contract, pentra a- şi putea exercita drepturile de
monitorizare in conformitate cu prevederile Contractului.

ARTICOLUL 18 — FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI IN RELATIA CU
UTILIZATORII
Delegatul furnizeaz ă/presteaz ă serviciul in beneficiul comunităţilor locale reprezentate de
Delegatari, care la randul lor au mandatat AD1 in vederea derul ării procedurii de delegate şi
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preluării atribuţiilor Delegatarilor in relaţia cu Delegatul a şa cum sunt stabilite de prezentul
contract, Lege şi Statatul ADI.

ARTICOLUL 19

—

MĂSURILE DE SĂNĂTATE $1 SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1) Delegatul va revizui planul sdu intern de sănătate şi securitate in munc ă, on de eke on va fi
necesar şi on de eke on se vor face schimh ări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje
şi echipamente noi, etc. şi va prezenta Delegatarutui/ ADI documental revizuit.
(2) Delegatul va avea in vedere s ănătatea şi securitatea in munc ă pentru toate persoanele implicate
in prestarea Serviciului şi va menţine to ate amplasamentele, cl ădirile, instalaţiile, vehiculele şi
utilajele (in măsura in care acestea se afl ă sub controlul său) intr-o stare de func ţionare
corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va intre ţine, pe cheltuiald proprie, instalaţia de
iluminare, elementele de protec ţie, semnele de avertizare şi va urmări amplasarea şi instalarea
acestora on de eâte on va f necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau a ADI sau la solicitarea
oricărei Autoritaţi Competente, în domeniul protee ţiei, securit ăţii şi sănătăţii populaţiei.

ARTICOLUL 20 — ASPECTE DE PROTECTIA MEDIULUI, iMPĂRTIREA
RESPONSABILITĂTILOR DE MEDIU iNTRE PART'
(1) De la Data de incepere a Contractului, Delegatul va fi r ăspunzător de once Medicare a
prevederilor oric ărei Legi referitoare la mediul inconjur ător, care apare sau a avut loc dupd aceast ă
dată.
(2) Delegatul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a
Delegatarului, ale cdror eauze sunt anterioare Datei de incepere a Contractalui şi au avut ea rezultat
o Medicare sau nerespectare a prevederilor oric ărei Legi privind mediul inconjurător. Delegatarul se
despdgabeasc ă pe Delegat pentra once astfel de rdspundere legat ă de mediul
obligă
inconjurător.
ARTICOLUL 21

—

REGIS TRE, EVIDENTE CONTABILE $1 AUDIT

(1) Delegatul va respecta standardele şi principiile cantabile şi va menţine registrele şi inregistrările
contabile necesare conform Legii aplicabile.
(2) Delegatul va eviden ţia in contabilitate in mod separat, clan şi distinct toate intr ările şi ieşirile
cantabile in legătură cu prezentul Contract, in conformitate cu dispozi ţiile legale. in mdsura in care
Delegatul 1111 va evidenţia aceste intr ări şi ieşiri cantabile in mod separat, atunci Delegatarul va
putea rezilia Contracn11 in condi ţiile Articolului 36 ("Rezilierea Contractului").
(3) Delegatarul/ADI poate, suportdnd eosturile şi cheltuiehle, s ă efectueze un audit al evidenţelor şi
registrelor contabile şi al altor documente relevante pentru Contract ţinute in condiţiile prezentului
Articol, inclusiv asupra evidenţelor şi registrelor lucrdrilor şi echipamentelor şi a orichror
informaţii, inregistrări şi documente cantabile care pot fi solicitate de Delegatar sau ADI. Delegatul
are obligaţia de a permite Delegatarului, ADI şi alter persoane autorizate s ă verifice şi sd auditeze
aceste documente, inclusiv s ă obţină copii de pe acestea, in once moment pe Durata Contractului.
(4) Toate registrele, eviden ţele, inregistrările şi documente cantabile la care se face referire in
prezental Articol von fi p ăstrate de Delegat pe o perioad ă de timp cerut ă de Lege. La expirarea
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acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidentele, inregistr ările $i
documentele cantabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adres ă scris ă trimisă cu eel puţin
30 (treizeci) de Zile inainte. in u.rma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuial ă proprie
registrele, eviden ţele, inregistr ările $i documente cantabile, notificand intentia sa printr-o adres ă
trimisă Delegatului cu eel putin 10 (zece) Zile inainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de
Zile.

ARTICOLUL 22

—

CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPTIEI

(1) Delegatul nu va acorda şi nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de subcontractantii sau mandatarii acestuia (inclusiv ADI) nici un fel de cadou sau plat ă sub once forting.,
ca stimulare sau recompens ă pentru a actiona, pentru c ă a actionat sau c ă s-a abtinut s ă acţioneze
intr-un anume fel, pentru c ă s-a arătat n favoarea sau s-a ab ţinut să se arate in defavoarea oric ărei
persoane, in leg ătură cu acest Contract. Once nerespectare a prezentului articol va fi considerat ă o
incălcare gravă a Contractului cc Nate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 36
("Rezilierea Contractului").
(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 36 ("Rezilierea
Contractului"), in cazul in care Delegatul sau once persoan ă angajat ă de acesta sau action ănd in
numele său:
a) a oferit, a dat sau a fast de acord s ă ofere oric ărei persoane once cadou sau comision de mice
natură drept stimulent sau recompens ă pentru c ă a realizat sau realizeaz ă on s-a abtinut sau se
abţine de la vreo fapt ă legată de prezentul Contract on de once alt ă relatie contractual ă en
Delegatarul sau cu ADI;
b) a realizat sau s-a abtinut de la o ac ţiune pentru favorizarea sau defavorizarea oric ărei persoane in
relatie cu prezentul Contract sau cu once alt contract cu Delegatarul sau cu. ADI;
c) a comis once infractiune de dare $i/sau luare de mit ă on corupţie, potrivit Legii, privitor la
prezentul Contract sau once alt contract cu. Delegatarul sau cu ADI;
d) a oferit once onorariu sau recompens ă, alta dec ăt salariul, unui salariat al Delegatarului sau al
ADI, la care acesta, in virtutea funcliei sau pozitiei ocupate, nu avea dreptul.
ARTICOLUL 23

—

SUB DELEGAREA $1 TRANSFER
-

(1) Delegatul va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera
in once alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile $i obliga ţiile sale derivate din sau in leg ătură
cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, doar dac ă Legea in vigoare la data respectivei
operatii permite o astfel de subdelegare, subrogare, novatie, transmitere, cesiune sau transfer $i doar
Cu acordul scris prealabil al Delegatarului / al Delegatarului prin ADI. Nerespectarea condi ţiilor
stipulate de prezentul alineat reprezint ă o incălcare grav ă de către Delegat a obligatiilor sale şi
poate constitui o cauz ă de reziliere a Contractului conform Atticolului 36 ("Rezilierea
Contractului").
(2) Dispozitiile alineatului precedent nu vor fi interpretate inc ăt s ă impiedice utilizarea sau
angajarea de c ătre Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru fumizarea de
produse sau realizarea de lucr ări on prestarea de servicii Cu condi ţia s ă nu se poată pretinde
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astfel de utilizare sau angaj are ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre
drepturile sau obligaţiile sernnificative ale Delegatului in baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 24— CONTRACTELE iNCHEIATE DE DELEGAT
Toate contractele a căror valoare dep ăşeşte echivalentul in Lei al sumei de 5.000 euro/an incheiate
de eătre Delegat dup ă Data Intrării in Vigoare trebuie s ă includă o clauză care s ă stipuleze in mod
expres că Delegatarul are dreptul să preia şi să continue astfel de contracte care sunt incă in vigoare
la Data incetării prezentului Contract, indiferent de rnodul in care ar fi incetat acesta şi indiferent
dacă această preluare constituie o cesiune sau o nova ţie a acestora. Delegatul va notifica
Delegatarului şi ADI despre toate aceste contracte şi le va furniza copii ale acestor contracte
imediat după semnarea acestora de către Delegat.

CAPITOLUL V. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ
ARTICOLUL 25— RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
(1) Nerespectarea dovedit ă de către oricare dintre P ărţile contractante a obligaţiilor contractuale cei incumbă in temeiul prezentului Contract atrage r ăspunderea contractual ă a Părţii in culpă.

(2) in situaţia rezilierii Contractului din vina unei P ărţi, această Parte va datora desp ăgubiri
eeleilalte P ărţi, in cuantumul stabilit de P ărţi, de un expert independent, desemnat de acestea sau de
ate instanţa judecătorească competentă.
(3) incetarea prezentului Contract nu va avea ea efect degrevarea de obligaţii a P ărţilor in cazul in
care, prin natura lor, obligaţiile respective rămăn in vigoare şi după Data incetării Contractului. De
asexnenea, P ărţile rămăn răspunzătoare pentru once fapte/acte intreprinse de către o Parte pe
perioada desfăşurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi dup ă incetarea efectelor
Contractului şi care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealalt ă Parte.

ARTICOLUL 26 — RĂSPUNDEREA, PENALIT ĂTI DESPĂGUBIRI ÎN SARCINA
DELEGATULUI
(1) Delegatul declar ă şi garanteazi c ă aceeptă şi ineheie prezentul Contract pe propriul s ău rise
tehnie, economic şi financiar şi că este răspunzător atăt in faţa Delegatarului c ăt şi, in uncle situaţii,
NA' de Autorit ăţile Competente pentru obligaţiile asumate, prestarea Serviciului şi exploatarea
Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract. Niei Delegatarul, nici ADI, nici
Autorităţile Competente nu vor fi răspunzători in niciun fel faţă de terţi pentru indeplinirea de are
Delegat a obligaţiilor asumate in baza prezentului Contract şi pentru prestarea de către acesta a
Serviciului. Delegatul confirmă in special că a luat in consideraţie, în conformitate cu şi bazăndu-se
pe tennenii şi condiţiile prezentului Contract, inaintea ineheierii prezentului Contract, obligaţiile,
riscurile şi/sau pericolele de once fel care pot exista sau pot apărea in legătură cu prestarea
Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, şi, in general, in legătură cu obligaţiile asumate prin
prezentul Contract.
Page 26 of 43

Contract de detegare, prin incredintare directa, a gestiunii, prin con cesiune, a serviciului public de colectareşi
transport a deqeuritor municipale sonde in Judetul lalomita - 2022

(2) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performan ţă, stabiliţi conform Regulamentului
Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) şi detaliaţi in Anexa Dr. 6 ("Indicatorii de Perfonnan ţă") la
prezentul Contract va atrage obliga ţia Delegatului de a pl ăti penalităţi contractuale..
Delegatul este obligat la plata penalit ăţilor contractuale in caz de neindeplinire a obliga ţiilor sale,
inelusiv pentru următoarele obligaţii, in cuantumul stipulat în continuare :
a) colectarea De şeurilor cu nerespeetarea frecven ţei de colectare sau a graficelor orare stabilite in
Contract şi in Regulamentul Serviciului se penalizeaz ă cu 4.000 lei pentru fiecare inc ălcare;
b) neamplasarea, dup ă golire, a echipamentelor de colectare la locul de inc ărcare se penalizeaz ă
cu 500 lei pentru fiecare inc ălcare;
c) nerespectarea rutei de colectare stabilite, atunci cand se presteaz ă aetivitatea de colectare a
Deşeurilor se penalizeaz ă cu 4.000 lei pentru fiecare inc ălcare;
d) utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerin ţelor tehnice stabilite prin Contract
sau de Indicatorii de Performan ţă se penalizeaz ă Cu 4.000 lei pentru fieeare inc ălcare;
e) netransmiterea informa ţiilor solicitate c ătre Delegatar/ADI sau altor entit ăţi in conformitate cu
Contractul se penalizeaz ă cu 1.000 lei pentru fiecare ine ăleare

(3) Anexa nr. 6 ("Indicatorii de Performanţă") la prezentul Contract stipuleaz ă cuantumul
penalităţilor pentni fiecare Indicator de Performan ţă care a fost ine ălcat sau nu a fast atins conform
termenilor şi condiţiilor stabilite de anexa menţionată.

(4) Numărul maxim acceptabil de cazuri de nerespectare a Indicatorilor de Performan ţă, de Cate
Delegat, va fi de 3 (trei) ine ărcări lipsă raportat la 1.000 de inc ărcări planificate de De şeuri. Dac ă
sunt mai mult de 3 (trei) cazuri de nerespectare (respectiv de inc ărcări/ridic ări de Deşeuri care nu
au fost prestate) raportat la 1.000 de inc ăreări planificate, Delegatul este obligat s ă îi plăteasc ă
Delegatarului penalit ăţile stipulate in Anexa nr. 6 ("Indicatorii de Performan ţă"). Vor fi luate in
considerare nerespect ările care au fast constatate prin procese-verbale, cu ocazia inspec ţillor şi
monitoriz ării executării Contractului efectuate de Delegatar/ADI, consemnate in Rapoartele de
Monitorizare, care au fast confirmate prin solu ţii definitive şi irevocabile in justi ţie sau care nu an
fast contestate.

(5) Nerespectarea grav ă şi repetată a Indicatorilor de Perfonnan ţă poate determina rezilierea
Contractului de are Delegatar, conform Articolului 36 ("Rezilierea Contractului").

(6) Nerespectarea de către Delegat a obliga ţiilor sale de realizare a Investi ţiilor la care s-a angajat
prin prezentul Contract, astfel cum sunt detaliate in Anexa nr. 5 la prezentul Contract („Programul
de investilii"), inclusiv intărzierile inregistrate fa ţă de termenele de realizare a investi ţiilor,
prevăzute in Programul de Investi ţii, va atrage, pe lâng ă dreptul Delegatarului de a rezilia prezentul
Contract conform Articolului 36 ("Rezilierea Contractului"), şi obligaţia Delegatului de a pl ăti
Delegatarului penalit ăţi după cum urmeaz ă :
penalităţi de 10% din valo area investi ţiei nerealizate pentru intarzieri la finalizarea acesteia
a)
mai mici de 1 an faţă de termenul prev ăzut in Programul de Investiţii;
penalităţi de 25 % din valoarea investi ţiei nerealizate pentru fiecare an calendaristie de
b)
intarziere, calculaţi de la data la care investi ţia era prev ăzută a fi finalizat ă in Programul de
Investiţii.

(7) in plus fata de mice alte desp ăgubiri, penalităţi sau sancţiuni prevăzute in acest Contract,
Delegatul va desp ăgubi Delegatarul Şi pe mandatarii sau prepuşii acestuia in leg ătura cu mice
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pretenţii sau prejudicii invocate de once altă persoană deeht Delegatarul, care pot fi generate de,
sau in cursul, sau in legătură cu neindeplinirea de către Delegat a oric ăror obligaţii in baza
prezentului Contract.

(8) Sumele primite de Care Delegatar ca penalit ăţi vor constitui o surs ă de alimentare a Fondului
IID (fond pentru intretinere inlocuire si dezvoltare). Sumele reprezentand penalitati pot fi retinute de
Delegatar/ADI din contravaloarea serviciilor datorate Delegatului astfel cum se va stabili de catre
Delegatar.
ARTICOLUL 27 — RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI
(1) Delegatarul declar ă că inainte de atribuirea direct ă a prezentului Contract a depus toate
eforturile pentru a se asigura c ă informaţiile fumizate conţin toate datele cunoscute lui şi pe care le
consideră relevante sau importante in prestarea Serviciulni iar Delegatul declar ă că a luat act şi a
confirmat c ă a analizat şi verificat to ate informaţiile fumizate şi condiţiile privind prestarea
adecvat ă a Serviciului.
,

(2) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispozi ţie asupra Bunurilor de Retur concesimate
pe parcursul Duratei Contractului, fără ea acord-ul scris al Delegatului s ă fie obţinut anterior, acord
care nu va fi intarziat in mod nejustificat.
(3) Delegatarul flu îl va tulbura pe Delegat in exerci ţiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.
(4) in niciun caz Delegatarul nu va fi r ăspunzător faţă de Delegat de vreo Daun ă on Daună
indirectă sau cheltuial ă de once natur ă pe care Delegatul le-ar putea suporta sau inregistra datorit ă:
(i) producerii unui eveniment de Forţă Majoră (ii) stării Bunurilor concesionate sau a
amplasamentelor aferente acestora sau (iii) oric ărei nereuşite a Delegatului de a realiza veniturile
previzionate in baza prezentului ContTact.

ARTICOLUL 28 — EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI
(1) F ără a aduce atingere prevederilor Articolului 26 ("R ăspunderea, penalit ăţi şi despăgubiri in
sarcina Delegatului") de mai sus privind r ăspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ţinut
răspunzător pentru neindeplinirea vreunei obliga ţii ce-i revine in baza prezentului Contract dac ă
neindeplinirea respectivei obligaţii este o consecinţă directă a situaţitlor prev ăzute la alineatele de
mai jos din prezentul Articol.
(2) Delegatul nu va ft obligat să indeplineasc ă obligaţiile sale contractuale, inclusiv Inclicatorii de
Performanţă, in măsura in care acesta nu poate, in mod rezonabil, fie (i) s ă respecte termenele de
indeplinire a obligaţiilor contractuale in perioadele de timp prev ăzute, fie (ii) s ă continue s ă
indeplinească obligaţiile contractuale, ca o consecin ţă directă a:
apariţiei unui Eveniment de Forth' Major ă;
a)
b)
nerespectării de ate Delegatar a propriilor sale obliga ţti asumate prin prezentul Contract
sau de către alt operator de salubrizare a obliga ţiilor acestuia asumate prin contractul incheiat cu
Delegatul, jar Delegatul va informa Delegatarul/ADI despre aceast ă nerespectare in termen de eel
mult 5 (cinci) Zile Luer ătoare in vederea indeplinirii corecte a rolului Delegatarului/ADI de
mediere şi de interfaţă cu Delegatarul, precum şi de monitorizare a modului in care sunt prestate
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serviciile de sal-ubrizare in ansamblu in Aria Deleg ării. Nerespectarea de c ătre Delegat a acestei
obligatii de informare a Delegatarului/ADI va duce la neaplicarea exoner ării sale de răspundere
prevăzută in prezentul alineat,
c)
acţiunii inactiunii sau faptelor unor ter ţe persoane pentru care Delegatul nu este
responsabil.
,

(3) in cazul in care Delegatul se afl ă in imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau partial, din
once motiv, sau considerd c ă anumite circumstante at putea impiedica in mod substantial prestarea
Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarud, in conditiile prev ăzute de prezentul
Contract oferind in scris detalii cuprinz ătoare asupra eircumstantelor, motivelor, durata posibil ă a
intreruperii şi acţiunile avute in vedere pentru remedierea situatiei, precum şi once alte detalii pe
care Delegatarul le solicit ă in mod rezonabil. Invoearea oric ărui motiv care ar putea impiedica in
mod substantial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui
Contract şi nu va elibera sau exonera in niciun fel Delegatul de obligatia de a presta Serviciul
conform Contractului şi a Legii in vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prest ării
serviciilor in domeniul salubrizării localitătilor.

ARTICOLUL 29 — iNTINDEREA DESP ĂGUBIRILOR
Desp ăgubirile datorate de oricare dintre P ărti conform prezentului Contract vor fi limitate la
acoperirea integral ă a Daunelor suferite de Partea sau tertul prejudiciat. in in ţelesul prezentului
Contract şi articol in desp ăgubiri nu sunt incluse penalit ătile cc pot fi datorate de o Parte conform
prezentului Contract.

ARTICOLUL 30- RECUPERAREA DEBITELOR

(I) Delegatarul este indrept ăţit să recupereze de la Delegat orice prejudicii suferite din vina
Delegatului, care sunt descoperite dup ă Data incet ării Contractului, in conformitate cu Legea
aplicabilă.
(2) Partite pot conveni compensarea intre sumele astfel datorate de Delegat şi once sume datorate
de către Delegatar Delegatului, precum şi asupra inetodei de plat ă, chiar şi in mai multe tran şe.
(3) Comisioanele bancare şi alte sume similare rezultate din operatiunile legate de plata sumelor
datorate de Delegat Delegatarului cad in integralitate in sarcina DelegatLdui.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE
ARTICOLUL 31- FORTA MAJORĂ
(1) „Forta Major ă" inseamnă un eveniment mai presus de vointa P ărţilor, care nu se datoreaz ă
greşelii sau vinei acestora, imprevizibil şi care face imposibil ă executarea şi respectiv indeplinirea
Contractului. Evenimentele de fort major ă vor include următoarele, fără a se limita la acestea:
a) Evenimente naturale de for ţă majoră cum ar fi:
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trăsnete, cutremure, uragane şi alte eonditii climaterice extraordinare ca de exemplu
temperaturi anormal de scazute;
explozii, foe sau inundatii (dac ă nu sunt cauzate de Partea respectiv ă sau once alt ă
persoană pentru care aceasta este responsabil ă);
contarninări nucleare, chimice sau biologice (dac ă nu sunt cau.zate de Partea respectiv ă
sau once alt ă persoană pentru care aceasta este responsabil ă);
bombe sau alte muniţii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relieve arheologice.
iv.
b) Evenimente politice de fortă majoră cum ar fi:
i. război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale
inamicilor externi, blocade şi embargouri;
acţiuni violente de strad ă sau rebeliuni civile;
iii. once act sau ameninţare de terorism credibil ă in mod rezonabil la adresa P ărtii
respective sau privind bunurile de infrastructur ă aferente Serviciului;
iv. greve sau alte misc ări revendicative la scara national ă şi motivate predominant politic.
c) Evenimente nefavorabile de forţă majoră, cum at
refund, fără un motiv justificat, oricărei Autorit ăţi Competente de a elibera once aviz,
permis, lice* sau a oric ăror autorizatii necesare execut ării obligatiilor contractuale,
retragerea acestora sau refuzul de a reinnoi aceste avize, pennise, licen ţe sau autorizatii
sau once acte sau omisiuni ale oric ărei Autorităti Competente avand efecte similare;
once actiun.e reglementar ă neintemeiată sau nerezonabil ă dispusă de oricare Autoritate
Competentă impotriva Delegatului (care poate include once anulare sau revocare a
oricăror permise, licente sau autorizatii existente, f ără un motiv intemeiat);
once rechizitionare, expropriere, nationalizare sau confiscate de facto a oricărui bun sau
drept semnificativ al Delegatului de are Guvernul Rom ăniei sau de Care oricare
Autoritate Competent ă (alta cleat ca rezultat al inc ălcării de către Delegat a permiselor,
licenţelor, autorizaţiilor sau a Legii);
once acte ilegale din partea unor terti inclusiv poluarea ilegal ă, in mod intentionat sau
iv.
accidental.
i.

Forta Major ă nu va include: probleme financiare ale P ărtilor, livrarea cu intarziere a materialelor
sau executare cu intarziere/neexecutarea de care contractantii acestora a obliga ţiilor lor
contractuale, condi ţii meteorologice posibile În conditiile climatice din Aria Deleg ării, insuficienţa
forţei de nauncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dac ă nu se datoreaz ă Fortei Majore).
(2) in situatia in care un eveniment de For ţă Majoră (conditie care va include consecintele acestuia)
impiedică una dintre P ărţi s ă isi respecte sau int ărzie respectarea obliga ţiilor decurgănd din
prezentul Contract, se vor aplica urm ătoarele m ăsuri:
a)
Partea va E scutită de respectarea si de r ăspunderea pentru nerespectarea acelor obliga ţii pe
care nu le poate indeplini ea o consecint ă a unui eveniment de Forţă Majoră, fărd a aduce prejudicii
obligatiilor de incheiere a asigur ărilor corespunz ătoare, astfel cum este prev ăzut in prezentul
Contract.
Once perioad ă de timp acordat ă sau permis ă in baza prezentului Contract pentru
b)
indeplinirea oric ărei obligaţii (inclusiv obligaţiile legate de Indicatorii de Performant ă si durata
Contractului dac ă Forţa Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungit ă cu perioada

Page 30 of 43

Contract de delegare, prin incredintare directa, a gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de colectareşi
transport a depurilor Inunicipale solide in Judetul lalomita -2022

de timp cat dureaz ă evenimentul de Forţă Majoră; cu condiţia, totuşi, ca Partea afectat ă să- şi fi
respectat obliga ţiile ce-i revin in baza alin. (4) şi (5) ale prezentului articol.

(3) 0 Parte afectat ă de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealalt ă Parte şi ADI, cat mai
curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 (trei) Zile Lucr ătoare dup ă ce ia cuno ştinţă de apariţia unui
eveniment de Forţă Majoră, furnizand detalii complete despre durata şi efectele estimate ale
acestuia. Dac ă evenimentul de Forth' Major ă dureaz ă mai mult de o s ăptămană, Partea afectat ă va
informa periodic cealalt ă Palle şi ADI, dar nu mai rat de o data la dou ă săptămani despre denilarea
evenimentelor.

(4) 0 Parte afectat ă de un eveniment de For ţă Majoră va depune toate eforturile pentru a- şi relua
indeplinirea obligaţiilor cat mai curand posibil, jar intre timp s ă diminueze efectele acestui
eveniment, pentru a- şi indeplini obligaţiile contractuale neafectate de For ţa Majoră şi va infonna
complet cealalt ă Parte şi ADI in legătură cu măsurile luate in acest sens, cu condi ţia ca acest lucru
să nu presupun ă costuri nerezonabile pentru Partea afectat ă de evenimentul de For ţă Majoră.
(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel pu ţin 30 (treizeci) de Zile de la apari ţia unui eveniment
de Forţă Majoră, acest eveniment de For ţă Majoră (sau consecinţele acestuia) continua şi afecteaz ă
in mod semnificativ furnizatea Serviciului sau executarea obliga ţiilor contractuale, astfel incat
majoritatea Indicatorilor de Performan ţă incă de atins nu poate fi indeplinit ă şi/sau majoritatea
acelor Indicatori de Performan ţă atunci cand respectarea acestora a fost deja indeplinit ă nu poate fl
menţinută ca urmare a acelui eveniment de For ţă Major, atunci oricare dintre Patti va avea dreptul
să notifice celeilalte P ărţi incetarea prezentul Contract, f ără ca vreuna dintre ele s ă pretindă dauneinterese, in once moment dup ă expirarea acestei perioade, cu condi ţia ca evenimentul de Forţă
Majoră s ă continue ilică Tn mornentul acestei notific ări şi cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 32 — MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL
(1) Părţile vor urm ări in permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.
(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte cre şterea sarcinilor legate de execu ţia obligaţiilor sale, dad
această creştere rezultă in urma unui eveniment de Forţă Majoră, astfel cum este descris la Articolul
31 ("Forţa Majoră").
(3) in situaţia in care, independent de Delegat şi de voinţa sa, Modific ări Legislative, constrangeri
tehnice, economice, financiare sau, in general, evenimente neprev ăzute care nu constituie
evenimente de Forţă Majoră astfel cum stint acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu
Delegatarului, altereaz ă echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, şi dacă
dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modific ările / ajustările de tarife, P ărţile se obligă să
renegocieze tetinenii şi condiţiile prezentului Contract, in scopul restabilirii echiiibrui economicofinanciar al Contractului.
(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel Min 60 ( şaizeci) de Zile sau alt tennen stabilit de P ărţi,
de la inceperea negocierilor prev ăzute la alineatul precedent, acestea e şuează, atunci oricare dintre
Patti va avea dreptul s ă notifice celeilalte P ărţi ineetarea prezentul Contract, far ă ca vreuna dintre
ele să pretindă daun.e-interese. Delegatul va avea obliga ţia de a presta Serviciului in continuare pe o
durată de cel mult 90 (nou ăzeci) de Zile, in vederea asigur ării continuităţii Serviciului.
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CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 33 —MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRŢILOR
(I) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat in scris intre P ărţile
contractante.
(2) Contractul nu poate fi modificat n sensul introducerii in obiectul acestuia a unei activităţi care
nu a făcut obiectul deleg ării gestiunii, conform Legii.
ARTICOLUL 34 — MODIFICAREA UNILATERAL Ă A IURŢH REGLEMENTARE A
CONTRACTULUI DE C ĂTRE DELEGATAR
Delegatarul poate modifica unilateral cerinţele legate de modul de gestiune şi de prestare a
Serviciului care sunt prevăzute in Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului,
ataş ate ca Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente şi
inlocuirea respectivelor anexe, prin act adiţional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului
şi/sau noul Caiet de Sareini al Serviciului dup ă caz. in cazul in care aceste modificări afecteaz ă
echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 32 ("Men ţinerea echilibrului

contractual").

CAPITOLUL VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 35.- CAUZELE DE INCETARE A CONTRACTULUI
(1) Prezentul Contract inceteaz ă in următoarele

a) la expirarea duratei pentru care a fast incheiat, dacă P ărtile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia conform prevederilor Articolului 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare
şi Data inceperii"), şi conform Legii in vigo are la data prelungirii;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunţarea unilateral ă de care
Delegatar, cu plata unei desp ăgubiri juste şi prealabile in sarcina Delegatarului;
c) in cazul nerespect ării obligatjilor contra,ctuale de către Parţi, prin reziljere, conform
Articolului 36 ("Rezilierea Contractului"), prin reziliere cu plata unei desp ăgubiri in sarcina
Părtii în culp ă;
d) in cazul imposibilitătii objective a Delegatului de a presta Serviciul, ea urmare a interventiei
unui eveniment de Forţă Majoră, in condiţiile prevăzute la Articolul 31 ("Forta Majord"),
fără plata unei despăgubiri;
e) în situaţia in care, in urma parcurgerii procedurilor speciale prev ăzute la Articolul 32
("Mentinerea echilibrului contractual"), este permis ă incetarea Contractului;
f) in cazul falimentului Delegatului;
g) in cazul lipsei, retragerii sau incet ării valabilităţii licenţei de operare a Delegatului (cu
exceptja situatiei in care au fast initiate demersurile pentru obtinerea lieentei)
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h) dacă Părţile convin ineetarea Contractului, prin act aditional la acesta, respectând Legea
aplicabil ă, in vigoare la acea data.

(2) in cazul ineetării Contractului inainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de
Zile, en excep ţia cazurilor in care sunt prev ăzute in mod expres in cuprinsul Contractului, alte
termene pentru preaviz.
(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator c ăruia i se
va delega gestiunea Servieiului sau cu Delegatarul/ADI, dup ă caz, in sensul următoarelor:
a) să menţină legătura cu Delegatarul/ ADI şi /sau noul operator, s ă furnizeze asistent ă şi
sprijin privind Serviciul şi transferal lor care Delegatar sau noul operator;
b) sá furnizeze Delegatarului, ADI şi noului operator toate infonnaţiile privind Bunurile de
Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum şi serviciile necesare fune ţionării şi
prestării acestora;
c) in timpul Contractului sau dup ă ineetarea acestuia, s ă nu acţioneze in niciun fel, direct sau
indirect, care s ă prejudicieze, s ă impiedice sau s ă facă dificil transferul Serviciului.
(4) La incetarea Contractului, din once calla bunurile care au fost utilizate de Delegat in derularea
Contractului vor fi repartizate dup ă cum unneaz ă:

a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit (cu excep ţia situaţiei in care
Contractul inceteaz ă inainte de termen, cand Delegatul are dreptul la o indemniza ţie egală en
suma neamortizat ă din investiţiile realizate de el in Bunurile de Retur din categoria celor
prevăzute la Art. 17.1.1. lit. b) din prezentul Contract) şi libere de once sarcini.
b) Bunurile Proprii, cu excel:30a Bunurilor de preluare, vor r ămane proprietatea Delegatului.
(5) La data ineet ării Contractului sau la data convenit ă pentru predare („Data de Predare"),
Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenţie, fără eosturi şi cheltuieli pentru Delegatar, toate
drepturile, titlurile de proprietate şi garanţiile legate de Bunurile de Retur, incluzand, cu condi ţia să
fad' parte sau s ă fie utilizate in prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile şi garanţiile
Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul exprimat inten ţia de preluare
şi a plătit contravalo area lor pană la acea data.

(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inelusiv o list ă
completă a tuturor defecţiunilor ce afeeteaz ă sau ar putea afecta func ţionarea in conditii de
siguranţă a acestora. P ărţile vor incheia un proces-verbal de predare-primire a tutttror Bunurilor de
Retur pe care Delegatarul le preia.
(7) in situaţia in care o singură unitate administrativ-teritorial ă se retrage din prezentul Contract,
din mice motive (inclusiv prin reziliere din culpa Delegatului), once sum ă datorată ea urmare a
incetării se calculeaz ă pro-rata corespunz ător acelei unit ăţi administrativ-teritoriale faţa de care
inceteaz ă Contractul, jar soarta bunurilor care o deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur) va fi
decisă in mod corespunzător. Daca exist. Bunuri de Retur cc deservese mai multe unit ăţi
administrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot fi retrase din Contract şi preluate de unitatea
administrativ-teritorial ă care se retrage, ci aeeasta poate fi eventual desp ăgubită in măsura in care
dovedeşte un prejudiciu din lipsa folosinţei acestora.
(8) De asemenea o Imitate administrativ-teritorial ă care se retrage unilateral din Contract va ft
obligată să plăteasc ă, după caz, Delegatului sau ADPCJ Ialomita:
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a) despăgubiri care s ă acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite şi
valoarea beneficiului nerealizat de c ătre Delegatar in timpul limas phn ă la expirarea Contractului);
b) valoarea integral ă a investitiilor realizate pentru respectiva imitate administrativ-teritorial ă prin
intermediul proiectelor derulate prin ADI/CJ Ialomita, iar dac ă aceste investiţii au fast realizate in
bunuri ce deservesc mai multe unit ăti administrativ-teritoriale de se vor calcula pro-rata, precum şi
c) valo area investi ţiilor neamortizate realizate de Delegatar/CJ Ialomita pentru respectiva unitateachninistrativ teritorial ă, jar dac ă aceste investi ţii au fast realizate in bunuri cc deservesc mai multe
unităti administrativ-teritoriale etc se vor calcula pro-rata.

(9) Prevederile aim. (8) nu se aplică in cazul incetării Contractului prin ajungere la termen (in cazul
refuzului prelungirii sale de c ătre o unitate administrativ-teritorial ă), prin reziliere din culpa
Delegatului sau din cauze de For ţă Majoră.

ARTICOLUL 36— REZILIEREA CONTRACTULUI
36.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului
36.1.1. Delegatarul va avea dreptul s ă rezilieze prezentul Contract, in momentul survenirii oric ămia
dintre urtnătoarele evenimente („Obligaţii inceilcate"):
o incălcare semnificativ ă, de către Delegat, a oric ăreia dintre obligatiile sale, asumate in
a)
baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obliga ţiilor
Delegataralui sau asupra capacit ăţii Delegatarului de a respecta (rice prevedere legal ă in vigoare şi
a cărei incălcare nu a fast remediat ă de către Delegat, in conformitate cu Art. 38.1.2;
nerespectarea repetat ă si nejustificat ă a Indicatorilor de Performant ă;
b)
nerealizarea corespunz ătoare sau la tomenul prev ăzut a Investiţillor;
c)
renuntarea la sau abandonarea culpabil ă a Serviciului, de c ătre Delegat;
d)
nerespectarea Articolului 23 ("Sub-delegarea si transfer") din prezentul Contract sau
e)
subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de c ătre Delegat;
nefurnizarea sau ascunderea de informatii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului
sau ADI sau impiedicarea Delegatarului sau ADI de ali exercita drepturile de monitorizare in
legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele
contractuale;
once gaj are sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Sunuri de Retur;
g)
practici corupte ale Delegatului in conformitate cu Articolul 22 ("Clauza de prevenire a
h)
emptier);
alte ineăleări semnificative ale obligaţiilor contractuale care sunt prev ăzute expres de
i)
prezentul Contract ca reprezent ănd cauze de reziliere a Contractului.
36.1.2. In cazul in care Delegatarul devine indrept ătit să rezilieze prezentul Contract in baza Art.
36.1.1:
Delegatarul poate trimite Delegatului, in scris, o notificare, men ţionănd felul si intinderea
a)
respectivei neindepliniri a obligaţiilor ("Notificare de inc ălcare"). Dac ă o astfel de notificare este
transmis ă, Delegatul va fi indreptătit să remedieze aceast ă incălcare in termen de 90 (nou ăzeci) de
Zile de la data primirii de c ătre Delegat a acestei notific ări ("Perioada de Remediere").
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b)
in cazul in care Delegataml a transmis Notificarea de inc ălcare şi daeă incălcarea nu este
remediat ă in Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, in conformitate
cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 38.1.2.
c)
Atunci Cand o Obligaţie incălcată nu poate fi remediată in mod rezonabil in Perioada de
Remediere men ţionată, Delegatul va lua toate m ăsurile neces are pentru remedierea inc ălcării
respective in cea mai mare m ăsură posibilă in timpul Perioadei de Remediere şi va face propuneri
Delegatarului, anterior expir ării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei
Obligaţii incălcate.
d)
În cazul in care Delegatarul nu accept ă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului
sau dacă, dup ă acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediaz ă Obligaţia incălcată, in
conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scris ă, adresat ă Delegatului,
să rezilieze Contractul, iar Contractul va inceta incepând cu data prev ăzută in această notificare.
e)
Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate şi către ADI.
Delegatarul î şi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scris ă
adresat ă Delegatului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din unnă dă faliment, cu condi ţia ea
aceast ă denunţare să nu prejudicieze sau s ă afecteze dreptul la ac ţiune sau despăgubire pentru
Delegatar. În acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz ătoare pentru
partea din Contract indeplinit ă Onă la data denunţării unilaterale a contractului.
36.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului
36.2.1. Delegatul va avea dreptul s ă rezilieze prezentul Contract in caz de inc ălcare important ă, de
care Delegatar a oric ăreia din obligaţiile asumate in baza prezentului Contract, care are un efect
negativ semnificativ asupra drepturilor sau obliga ţiilor Delegatului, in baza prezentului Contract.
36.22. in cazul in care Delegatul are dreptul s ă rezilieze prezentul Contract in baza Art. 36.2.1, se
va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 36.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE
ARTICOLUL 37— POLITICA PRIVIND FORTA DE MUNCĂ
(I) Delegatul va asigura for ţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum şi formarea
profesional ă a salariaţilor. Delegatul este r ăspunzător de angajarea in prestarea Serviciului a unui
număr suficient de persoane cu abilit ăţile, indemănările, cuno ştinţele, instruirea, calific ările şi
experienţa necesare şi adecvate unei bune desfăşurări a Serviciului şi se va asigura c ă are sufieient
personal de rezerv ă pentru prestarea in bune condi ţii a Serviciului, pe toat ă Durata Contractului.

(2) Delegatul se va asigura c ă toţi angajaţii s ăi implicaţi in prestarea Serviciului vor ii instrui ţi
corespunz ător Cu:
a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;
b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului şi Caietul de
Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;
c) toate procedurile şi standardele convenite intre P ărţi la anumite interval de timp;
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d) toate procedurile, regulile, regulamentele şi legile aplicabile pentru prestarea Serviciului,
inclusiv regulile de sănătate şi securitate in munc ă, riscul de incendiu şi prevederile in caz de
incendiu;
(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, in conditiile stabilite cu
Delegatarul şi cu ADI in cadrul misiunii acesteia de monitorizare a execut ării prezentului Contract
şi va solicita personalului s ă poarte şi să aibă la vedere insemnele de identificare pe toat ă durata
furnizării/prestării Serviciului.
(4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat şi işi indeplineşte
indatoririle in conformitate cu prezentul Contract.
(5) Pe perioada execut ării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la
conduita personalului (inclusiv cele referitoare la m ăsurile de sigurant ă) existente In Regulamentul
intern al s ău. Delegatarul /ADI va avea dreptul s ă solicite Delegatului comunicarea Regulamentului
intern şi modificarea Regulamentului intern in m ăsura in care solicitarea de modificare este
rezonabilă, in legătură cu dispoziţii ale Regulamentului care afecteaz ă modul de prestare a
Serviciului şi in confonnitate cu Legea aplicabil ă. dispoziţiile legale aplicabile. Dup ă aprobarea
Regulamentului intern, Delegatul îl va afi şa la be vizibil şi TI va aduce la euno ştintă tuturor
angajaţilor, făcând dovada acestei fortnalit ăti către Delegatar/ADI prin prezentarea semn ăturilor de
luare la cuno ştinţă. Delegatul va lua m ăsuri disciplinare corespunz ătoare impotriva oric ărei
persoane angaj ate de acesta care nu respect ă prevederile Regularnentului intern.
(6) Delegatul este răspunzător in intregime de angajarea şi de condiţiile de lucru ale angajaţilor săi.
(7) Delegatul este răspunzător şi va suporta toate costurile şi cheltuielile legate de angaj area
personalului şi achitarea la tiny a salariilor.
(8) in cazul incetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajeaz ă s ă
preia direct sau s ă asigure preluarea de care foul operator al Serviciului, in m ăsura in care va fi
posibil, a salariatilor Delegatului, care sunt afecta ţi de către acesta finniz ării/prestării Servieiului.
(9) Personalul angajat al Delegatului beneficiaz ă de toate drepturile prev ăzute in contractul colectiv
sau individual de munc ă. Delegatul va intocmi planuri anuale (respectiv pentru fiecare an
calendaristie /An Contractual), pe categorii profesionale de angaja ţi, in vederea perfection ării
acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.
(10) Numărul angajatilor Delegatului va fi stabilit de acesta, in funcţie de politicile proprii, dar s ă
fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului, iar pentru personalul cheie, in conformitate cu
cerintele din Caietul de sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensatii prev ăzute de
Lege sau contracte colective din partea Delegatului.
(11) Delegatul va lua toate m ăsurile necesare privind igiena, s ănătatea, securitatea la local de
muncă şi normele de protec ţie a muncii, in conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode
sigure de lucru pentru to ate activit ătile prestate in sensul Contractului sau once alte activit ăţi care
au legătură Cu acesta, pentru a asigura securitatea şi sănătatea propriilor angajati, precum şi a
reprezentantilor Delegatarului sau ADI şi a oricărei alte persoane care intra in incintele Delegatului.
Principiile şi metodele privind s ănătatea şi securitatea in munc ă aplicate de Delegat von Ii in
conformitate cu Legea.
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ARTICOLUL 38- CONFIDENTIALITATE
(1) P ărţile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informa ţii Confidenţiale şi
pot fl dezv ăluite fără restricţii. in inţelesul prezentului articol prin Parte se va in ţelege inclusiv ADI.
(2) Fiecare Parte va p ăstra confldenţiale toate Informaţiile Confidenţiale primite de la cealalt ă Parte
in legătură cu prezentul Contract si va face toate eforturile pentru a impiedica salaria ţii şi alte
persoane aflate in rela ţii de subordonare să dezvăluie astfel de Informa ţii Confidenţiale vreunei
persoane.
(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:
a) Nici unei dezvăluiri de informaţii care este solicitat ă de care once persoan ă care isi indeplineste
obligaţiile conform prezentului Contract, in scopul indeplinirii acelor obliga ţii;
b) oricărei informaţii cu privire la care o Parte poate demonstra c ă este deja sau devine general
disponibilă şi in domeniul public, altfel deck in urma inc ălcării prezentului Articol;
c) oricărei dezvăluiri Cu scopul de a permite luarea unei decizii de ate o Autoritate Competent ă
sau de către o instanţă judeckoreasc ă on tribunal arbitral;
d) oricărei dezv ăluiri care este solicitat ă in temeiul oricărei cerinţe prevăzute de Lege care are
efecte asupra P ărţii care face dezvăluirea sau al regulilor oric ărei burse de valori sau Autorit ăţi
Competente, care are for ţă juridică obligatorie sau, dac ă nu are forţă juridică obligatorie,
conformarea faţă de aceasta constituie o practic ă general ă a persoanelor supuse reglement ărilor
bursei de valori sau ale Autolit ăţii Competente respective;
e) oricărei dezvăluiri de informaţii care sunt deja in mod legal in posesia P ărţii ca destinatar,
inainte de dezv ăluirea acestora de ckre Partea care face dezv ăluirea;
f) oricărei furniz ări de infon-naţii care consultan ţii profesionali ai P ărţilor;
g) oricărei inregistr ări sau evidenţe a Autorizaţiflor şi inregistrări de proprietate necesare; sau
h) oricărei dezvăluiri făcute in scopul examinării si certificării conturilor uneia dintre
(4) Când dezvăluirea este permis ă in baza alineatului de mai sus, altfel deck conform literelor b),
d), e), g) i h) de mai sus, Partea care fumizeaz ă informaţiile se va asigura c ă destinatarul
informaţiilor este supus acelora şi obligaţii de confidenţialitate ca si cele cuprinse in prezentul
Contract.
(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau once informa ţii emise sau furnizate de sau in
numele Delegatanilui in legătură cu prezentul Contract altfel deck pentru scopurile prezentului
Contract, deck cu acordul scris al Delegatarului.
(6) La sau inainte de Data Incet ării, Delegatul Sc va asigura c ă toate documentele sau eviden ţele
computerizate aflate in posesia, deten ţia sau sub controlul său, care conţin informaţii referitoare la
Serviciu sunt transmise Delegatarului.
ARTICOLUL 39

—

PROPRIETATE INTELECTUALX $1 DREPTURI DE AUTOR

(1) Desenele, planurile, specifica ţiile, instrucţiunile, manualele si alte documente create, produse
sau comandate de care Delegat şi care se raporteaz ă la farnizarea/prestarea Serviciului şi drepturile
de autor care sunt legate de acesta, preeum şi to ate drepturile de proprietate inteleetual ă ale
Delegatului sunt si vor r ămăne proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Delegatul se oblig ă ca, la
solicitarea rezonabil ă a Delegatarului şi in măsura posibilului, s ă acorde Delegatarului drepturi de
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utilizare asupra acestora corespunz ătoare scopului soiicit ării, pe baza unui acord scris în acest sens,
preciz ănd toate conditiile tehnice, economic; juridice şi durata folosirii lor.
(2) De asemenea, metodele şi know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt şi vor rămăne proprietatea
exclusivă a Delegatului. Delegatarul se angajeaz ă expres s ă nu divulge acest know-how, in
totalitate sau in parte, c ătre terti, oricine ar fi ace ştia.

ARTICOLUL 40 — TAXE
Toate obligaţiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurg ănd din prestarea Serviciului sau din activitatea
proprie vor fi suportate de are Partea c ăreia, în conformitate cu Legea, Ti incumb ă respectiva
obligatie fiscală.

ARTICOLUL 41 - CHELTUIELI
Doar dacă nu este altfel stipulat in mod expres in acest Contract, fiecare Parte i şi va plăti propriile
costuri şi cheltuieli (inclusiv onorariile şi eheltuielile agentilor s ăi, reprezentanţilor, consilierilor şi
contabililor) necesare pentru preg ătirea, semnarea, indeplinirea şi respectarea termenilor acestui
Contract.

ARTICOLUL 42 — CONFLICTUL DE INTERESE
(1) Delegatul va ma toate m ăsurile necesare pentru a preveni sau indep ărta once situatie care are
sau poate avea ca efect compromiterea execut ării prezentului Contract in mod obiectiv şi impartial.
Astfel de situatii pot ap ărea ca rezultat al intereselor economic; afinit ătilor politice sau nationale,
legăttuilor de familie sau emo ţionale on al altor leg ături sau interese comune Oricare ar fi situatia,
aparitia unui conflict de interese trebuie notificat ă de are Delegat imediat Delegatarului/ADI, in
scris.
(2) Delegatul va garanta c ă personalul său inclusiv eel de conducere, nu Sc află intr-o situaţie care
poate da naştere unui conflict de interese. Delegatul va inlocui, imediat şi fără nici un fel de
compensatie din partea Delegatarului, once membru al personalului s ău care se afl ă intr-o astfel de
situatie.
,

(3) Delegatarul i şi rezervă dreptul de a verifica dac ă măsurile luate de Delegat in conformitate cu
prevederile prezentului Articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de m ăsuri suplimentare dac ă va
considera acest lucru ca fiind necesar.
(4) Delegatul se va abfine de la once leg ături şi relaţii comerciale sau de alt ă natură, care au sau
pot avea ca efect compromiterea independen ţei sale sau a personalului s ău. in cazul in care
Delegatul nu poate mentine aceast ă independentă, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul,
conform pro cedurii prev ăzute de Articolul 36 ("Rezillerea Contractului") fâr ă a aduce atingere
dreptului Delegatarului de a solicita desp ăgubiri pentru once daune suferite ca urmare a acestei
,
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ARTICOLUL 43— REPREZENTANŢII PĂRŢILOR
(1) Pentru executarea prezentului Contract, in relaţia sa cu Delegatarul şi cu ADI, Delegatul va
numi o persoană ca „Manager de Contract", care va asigura comunicarea corespunz ătoare cu.
partenerii contractuali.
(2) Delegatarul/ADI va numi de asemenea reprezentan ţii săi care vor asigura comunicarea cu.
Delegatul.
(3) Fiecare Parte şi ADI sunt indrept ăţite s ă inlocuiască persoanele de contact, coordonatele şi
adresele menţionate 'in prezentul Contract, cu condi ţia de a notifica in prealabil cealalt ă Parte
/celelalte P ărţi şi ADI, după caz. Notificarea se va face in scris şi va fi com-unicată cu cel puţin 3
(trei) Zile Lucr ătoare inainte ca modificarea s ă devină efectivă. Once comunicare trimis ă la vechile
adrese, coordonate sau persoane de contact va fi considered valabil efectuat ă dacă Partea care a
modificat aceste elemente nu a comunicat corespunz ător notificarea prev ăzută in prezentul alineat.

ARTICOLUL 44- COMUNICĂRI
(1) Once comunicare intre P ărţi, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie s ă fie
transmisă in scris, in limba română, la următoarele adrese şi in atenţia următoarelor persoane:
a) Pentru delegat
În atenţia: Manager de Contract, D1./D-na
Adresa:
Fax:
E-mail:
Pentru Delegatar/ADI [Not& ADI dac ă Contractul a fast senmat de ADL UAT care este
delegatar în celelc-dte cazuri]
În atenţia: D1./D-na.
Adresa:
Fax:
E-mail:
(2) Once document scris trebuie inregistrat at ăt in momentul transmiterii, cat şi in momentul
primirii.
(3) Comunicările ?titre p ărţi se pot face şi prin, fax sau e-mail sub condiţia confirmării de primire.
(4) Dacă notificarea este transmis ă prin po ştă, aceasta se va face prin scrisoare recomandat ă cu
confirmare de primire şi este considerat ă ca fund primită de destinatar la data men ţionată de oficiul
poştal de destinaţie pe confirmarea de primire.
(5) Dad, notificarea este transmis ă prin fax sau e-mail, ea va considerat ă primită in prima Zi
Lucrătoare dup ă data transmiterii.
(6) Notificările orale nu vor fi luate in considerare drept comunic ări de vreuna dintre P ărţi dacă nu
sunt confinnate prin una dintre metodele prev ăzute in alineatele de mai sus.
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ARTICOLUL 45— DREPTURILE TERTILOR
(1) Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau
compensatii conform sau in temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta deck P ărtile şi
succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligatii sau r ăspundere vreo alt ă
persoan ă, terta fat ă de vreuna dintre P ărti, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun
drept de acţiune impotriva vreunei P ărti din prezentul Contract.
(2) Fled a aduce atingere prevederilor alineatului precedent, ADI va avea dreptul s ă exercite in
nurnele şi pe seama Delegatarului drepturi contractuale ale acestuia atunci cand prezentul Contract
stipuleaz ă expres aceasta, in temeiul acestei stipul ări şi pe baza mandatului acordat prin statutul
Asociaţiei. Delegatul reeunoa şte compete* ADI de a exercita aceste drepturi astfel cum se
stipuleaz ă in prezentul Contract.

ARTICOLUL 46 - RENUNTARE
(1) Nicio renuntare nu va avea vreun efect juridic decal dac ă este expres indicat ă ca fiind o
renuntare şi comunicată în scris celeilalte Parti şi ADI, conform regulilor de comunicare dintre
P ărti stipulate la Articolul 44 ("Comunic ări") din Contract, şi nicio altă actiune, fapt sau omisiune
nu va putea fi interpretat ă ca renuntare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul
Contract de c ătre vreuna dintre P ărti.
(2) Nici o renuntare facut ă de o Parte la once termen sau conditie din prezentul Contract, o dat ă sau
de mai multe on, nu va fi considerat ă sau interpretată ca o renuntare viito are la acela şi sau la alte
termene sau conditii din Contract.
(3) Renuntarea unei P ărţi de a invoca incălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligatii de
care cealaltă Parte nu va fi interpretat ă în nicio circumstant ă ea renuntare la invocarea viitoarelor
ineălcări ale aceleaşi sau ale alte clauze contractuale on ale acelea şi sau ale alte obliga ţii cc către
aceeaşi Parte. Dac ă oricare dintre P ărţi incalcă o obligatie contractual ă, renuntarea din partea P ărtii
prejudiciate de a invoca dreptul s ău de a cere executarea obligatiei contractuale nu va fi interpretat ă
ca o renuntare la dreptul insu şi. Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere de dire una dintre P ărti
a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renuntare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 47 — NULITATEA CONTRACTULUI $1 DIVIZIBILITATEA
PREVEDERILOR SALE
(1) Daeă in once moment ulterior Datei Semn ării, once articol sau prevedere a prezentului
Contract sunt declarate de once instant ă de judecat ă competentă ca fiind nelegale, nule sau c ă
inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea fort ă juridică şi efect
juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efeet asupra
aplicabilităţii oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor r ămane in continuare valide
şi aplicabile in m ăsura pennisă de Lege.
(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oric ărui articol sau oric ărei prevederi din prezentul Contract va fi
stabilită in conformitate cu Articolul 50 („Legea aplicabil ă şi solutionarea litigiilor") din prezentul
Page 40 of 43

Contract de delegare, prin incredintare directa, a gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de colectareşi
transport a doeurilor municipale solide in Judetut lalomita - 2022

Contract. P ărtile convin s ă depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabil ă a
articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau
aplicabilitatea celofialte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 48— MENTINEREA UNOR PREVEDER1 DUPX DATA ÎNCETĂRII
P ărtile convin ca la incetarea din once calve a Contractului, prevederile privind obliga ţiile
Delegatului de menţinere a continuit ătii Serviciului pentru o perioad ă de maxim 90 (nouăzeci) de
Zile, precum $i Articolul 50 ("Legea aplicabil ă şi solutionarea litigiilor"), Articolul 26
("Ră spunderea, penalitati $i desp ăgubiri îri sarcina Delegatului"), Articolul 30 ("Recuperarea
debitelor"), Articolul 38 ("Confiden ţialitate"), Articolul 40 ("Taxe"), Articolul 49 ("Declaratii $i
garantii") vor r ămane Tn vigoare $i i$i vor produce efectele in leg ătură cu to ate aspectele
contractuale care pot ap ărea sau se pot mentine in continuare dup ă Data incet ării Contractului.

ARTICOLUL 49 DECLARATII $1 GARANTII
-

(1) Fail a aduce atingere oric ăror garantii sau condiţii prevăzute de Lege şi in plus fat ă de once alte
declaratii i garantii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul declar ă şi garanteaz ă
Delegatarului c ă cele stipulate in prezentul Articol sunt declara ţii corecte şi complete la Data
Semnării $i că vor fi corecte şi complete la Data inceperii Contractului, precum şi pe toed Durata
Contractului $i vor r ămane astfel dup ă Data incet ării:
a) Delegatul este o societate legal constituit ă, conform Legii din Romania.
b) Delegatul are puteri depline, autoritatea $i capacitatea necesare s ă semneze şi să ducă la
indeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmeaz ă să fie
fumizate de c ătre Delegat ulterior Datei Semn ării. Prezentul Contract a fost legal autorizat conform
tuturor procedurilor interne societare din cadrul Delegatului. Prezentul Contract este, jar celelalte
documente şi acte cc von fi fiirnizate de c ătre Delegat ulterior Datei Semn ării vor fi legal si valabil
sernnate şi executate de e ătre Delegat, constituind conventii valide şi opozabile Delegatului, cc pot
face obiectul execut ării integrale de care Delegat, conform termenilor acestora.
c) Pe Durata Contractului actul constitutiv al Delegatul nu va fi modificat sau completat Tn vreun
mod care ar face executarea prezentului Contract nelegal ă sau in contradictie cu actul constitutiv
sau alt document statutar al Delegatului.
d) Delegatul are capacitatea organiza ţională si financiară pentru a executa Contractul, pentru a
indeplini obligatiile sale contractuale şi va avea deplina autoritate
gestiona Serviciul $i pentru
pentru efectuarea pl ăţilor $i va pl ăti toate sumele datorate in baza prezentului Contract, conform
prevederilor acestuia.
e) Prezentul Contract instituie obliga ţii care pot face obiectul execut ării, acceptate in totalitate de
care Delegat.
f) Nu există nicio actiune in justiţie, in arbitraj, nicio procedur ă sau proces sau investigatie fie
judiciară, fie extra-judiciar ă, pe rol sau iminent ă impotriva Delegatului, nici sentinţe judecătore$ti,
hotărati arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect impiedicarea
Delegatului de a executa obligatiile sale asumate prin prezentul Contract sau care ar putea afecta
executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de c ătre Delegatar.
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g) Nu s-a produs şi nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o inc ălcare a
obligaţiilor Delegatului şi care ar putea duce la incetarea prezentului Contract.
h) incheierea de către Delegat a prezentului Contract şi executarea obligatiilor rezultate din
prezentul Contract de c ătre Delegat nu contravin, flu vor duce la o inc ălcare sau neindeplinire a
obligatlilor sale din partea Delegatului conform:
vreunei Legi aplicabile Delegatului;
(i)
(ii)
actului constitutiv sau oricarui document statutar al Delegatului;
(iii) vreunui contract sau alt document la care Delegatul este parte sau la care Delegatul
este obligat sau al c ărui object sunt once active, venituri sau garantii ale Delegatului.
i) Toate garanţiile, declaraţiile, recunoaşterile Delegatului privind obliga ţiile şi responsabilitatea lui
in baza prezentului Contract au efect curnulativ şi niciuna nu va fi interpretată in mod separat de
celelalte.
(2) Fără a aduce atingere oric ăror garantii sau conditii prev ăzute de Lege şi in plus faţă de once alte
declaraţij i garantii-acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatarul declar ă şi garanteaz ă
Delegatului c ă cele stipulate in prezentul Articol sunt declaratii corecte şi complete la Data
Semnarii şi că vor fi corecte şi complete la Data ineeperii Contractului, precum şi pe toată Durata
Contractului şi vor rămâne astfel dup ă Data incet ării:
a) Delegatarul are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare s ă semneze şi să ducă la
indeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmeaz ă s ă fie
fumizate de către Delegatar ulterior Datei Semn ării.
b) incheierea prezentului Contract a fost legal aprobat ă prin hotărari ale autorit ăţilor deliberative
ale Delegatarului / tuturor unit ăţilor administrativ-teritoriale care constituie Delegatarul şi prin
hotărare a adunării generale a ADI, nicio alt ă aprob are sau fonnalitate administrativ ă suplimentară
nefiind necesar ă.
c) Delegatarul are dreptul de a coneesiona Delegatuluj Bunurile de Retur care sunt in proprietatea
sa şi formeaz ă infi.astruetura Servieiului, precum şi să delege Delegatului gestiunea Serviciului pe
baze de exclusivitate pentru intreaga Arie a Deleg ării.
d) incheierea de către Delegatar a prezentului Contract şi executarea obligafiilor rezultate din
prezentul Contract de c ătre Delegatar nu contravin, nu vor duce la o inc ălcare sau neindeplinire a
obligatiilor sale din partea Delegatarului conform:
i. vreunei Legi aplicabile Delegatarului sau ADI;
vreunui act administrativ sau decizii judec ătoreşti aplicabile Delegatarului sau ADI;
vreunui contract sau alt document la care Delegatarul / once unitate administrativ-teritorial ă
cc constituie Delegatarul este parte sau la care este obligat sau al c ărui object sunt once
active, venituri sau garan ţii ale Delegatarului/ vreunei unit ăfi administrativ-teritoriale cc
constituie Delegatarul.
e) Obligaţiile asumate de care Delegatar prin Contract sunt obligatii asumate in conformitate cu
prevederile legale, valabile, avand caracter obligatoriu in baza Legii.
ARTICOLUL 50— LEGEA APLICABIL Ă ŞI SOLUŢIONAREA LITIGHLOR
(1) Părţile convin că acest Contract va fi interpretat şi executat conform legilor din Romania.
(2) in cazul unei dispute sau nein ţelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, P ărtile
von face toate eforturile necesare pentru a solutiona pe cale amiabil ă once disputa in termen de 30
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(treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lung dacă P ărtile convin astfel) din momentul in care una
dintre P ărti a comunicat in scris celeilalte P ărtii existenta unei dispute si obiectul acesteia. Da că
disputa nu poate fi solutionat ă pe cale amiabil ă, atunci oricare dintre P ărti poate notifica in scris
despre imposibilitatea ajungerii la o solutie si in urma acestei notific ări fi e Parte care a trimis
notificarea, fie Partea notificat ă poate supune spre solutionare disputa in fata instantelor
judecătorqd competente din Romania.
Prezentul Contract este incheiat in limba roman ă, in 2 (cloud) exemplare originale, cate unul pentra
flecare Parte.

Pentru DELEGATAR

DELEGAT

Prepdinte AD!

Reprezentant
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REFERAT DE APROBARE
la proieetul de hoteirdre privind regletnentarea activitcilii de gestionare a de,ş eurilor Ia nivelul Asocialiel de
Dezvoltare Intercom unitară ECOO 2009
Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Jude/can lalomiţa
reglementarea activităţii de gestionare a deseurilor nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitard
ECOO 2009.
In anul 2009, prin asocierea mai mu/tor unităti administrativ teritoriale din estul judeţului Ialomiţa a
fost infiin ţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009. Asa cum rezult ă si din Stat utul
Asociaţiei, aceasta a fost constituită in scopul organizării, reglementării, finanţării exploatării,
monitoriz ării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de compete* a unităţilor
administrativ teritoriale membre. in acest sens, cofondatorii Asociaţiei, an infiinţat in anul 2011 societatea
comercială ADI ECOO 2009 SRL, operator in domeniul serviciilor de salubritate c ăruia, la data de
29.08.2011, in condiţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit ăţi pub/ice, republicată, en
modific ările şi complet ările ulterioare, Asocialia i-a delegat serviciul public de colectare daseuri
neperieuloase din fiecare localitate componentă a Asociaţiei.
Judetul
prin Hotărărea Consiliului Judeţean Ialorniţa nr. 105 din 11.06.2021 s-a asociat
Unităţii Adin inistrativ Teritoriale Adept% Ialomi ţa cu unităţile administrativ teritoriale componente ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009", in vederea participării la patrimoniul Asociaţiei,
în calitate de membru asociat eu drepturi depline. De asemenea, prin Hotărarea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 106 din 11.06.2021 Judeţul Ialomiţa s-a asociat en unităţile administrativ teritoriale
componente ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, in vederea particip ării la capitcdul social al
acestuia, în calitate de asociat Cu drepturi depline,
In conformitate en atribuţiile conferite prin Codul administrativ unui consiliu judeţean in domeniul
serviciilor comunitare de utilitate public d de interes judeţean, acesta are obligaţia de a sprijini autorităţile
pub/ice locale in fUrnizarea către cetăteni a serviciilor utilitate publică, inclusiv cele de salubrizare,
in conformitate en art. 32 alin. (2) din Legea 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi
pub/ice, republicată, en modific ările şi complet ările ulterioare, vederea incheierii contractelor de
delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale sau, dupci caz, asociaţiile de dezvoltare
intercomunitara avănd ca scop serviciile de utilitciţi pub lice vor asigura elaborareaşi vor aproba, in term en
de 6 htni de la hiarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor on de la primirea unei propuneri
formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor
optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si doeumentatia de cttribuire a contractului de delegare a
gestiunii",
Potrivit art. 8 alin. (3) lit. c1"2 si lit. 0 din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor cotnunitare de utilităţi
publice, republicatd, en modific ările i completările ulterioare, autorităţ ile administraţiei pub/ice locale, an
printre alte atribuţii, şi obligaţia de a aproba contractul de delegare a gestiunii, regulamentele serviciilor, a
eaietelor de sarcini, a contractelor de fitrnizare/prestare a serviciilor si a altar acte normative locale
referitoare la serviciile de utilităţi pub/ice, pc baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a

lalomita
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Conalliul Judetean

ţile
contractelor-cadru de furnizare/prestare on a altor reglementari-cadru elaborate .,s1 aprobate de autoritci
de reglementare competente.
Constateind că sunt indeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului Judelean
klomi ţa adoptarea hoteirarii in formaş i conţinutul prezentate în proieet.

Tehnoredactat,
Cristian Rdureanu
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RAPORT
•la prolectul de hoteirlire privind reglernentarea activittitii de gestionare a deseurilor la nivelulAsocia
de Dezvoltare Intereornunitarei ECOO 2009

ţiei

•In anul 2009, prin asoeierea ma i multor unităti administrativ teritoriale din estul judeţului Ialomiţa
a fost infiinţată Asociaţia de Dezvoltare 1ntereomunitar ă ECOO 2009. Asa , cum rezultă şi din Statutul
Asociaţiei, aceasta a fost constituită in scopul înfiinţării , organizării, reglernent ării, fmantării exploatării; -monitorizării si gestionării in comun a . serviciului de salubrizare pe ,raza de competenţă a unităţilor
adminiStrativ teritoriale membre. in acest sens, cofondatoriiAsociatlei,- au infiintatitranul 2011 soeietatea
comereial ă AD1 ECOO 2009 SRL, operator in domeniul s.erviciilor de salubritate c ăruia, la data de
29.08.2011, in condiţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată,
cu modific ările şi completările ulterioare, Asocial:la i-a delegat serviciul public de colectare de şeuri
nepericuloase din fiecare localitate component ă a Asociatiei.
Judetul Ialomiţa, prin Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 105 din 11.06.2021 s-a asociat
Unitătii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unit ătile administrativ teritoriale componente ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă "ECOO 2009", in vederea particip ării la patrimoniul Asociatiei,

in calitate de membru asociat cu drepturi depline. De asemenea, prin Hot ărdrea Consiliului Judetean
Ialomita nr, 106 din 11.06.2021 judeţul Ialomita s-a asociat cu unit ăţile administrativ teritoriale
componente ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, In vederea particip ării la capitalul social al
acestuia,în calitate de asociat cu drepturi depline.
judetean-

conformitate CU atributiile conferite prin Codul administrativ unui

dome0:iul servicillor comunitare de utilitate publică de interes judetean, acesta are obligatia de a- sprijini
autordătile publice locale in furnizarea c ătre cetăţeni a -serviciilor- utaate public ă, inclusiv ..cele. de
salubrizare.
Cone Hut Judetean lalornita
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Propunem spre aprobare urm ătoarele:
Studiul de oportunitate pentru stabilirea gestiunii activit ăţilor de colectare separat ă şi transportui
separat al de şeurilor municipale şi al deşeurilor similare frac ţia.umedă•fracţia uscatd; colectarea
şi transportul de şeurilor provenite din locuin ţe, generate de activit ăţi de reamenaj are şi reabilitare
interioară şi/sau exterioard a acestora, sortarea de şeurilor municipale şi a deşeurilor similare in
staţiile de sortare si organizarea trat ării mecano - biologiee a de şeurilor municipale şi a de şeurilor
similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unit ăţile administrativ teritoriale membre
ale Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009, In conformitate cu art. 32 aim. (2) din
Legea 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, republicat ă, cu modifickile
completările ulterioare.
-•Contractul de delegare a gestiunii prin Incredin ţare directă, a serviciului public de colectare şi
transport a de şeurilor rnunicipale şi a deşeurilor similare in jude ţul Ialomiţa cc va fi incheiat intre
ADI ECOO 2009 şi SC ADI ECOO 2009 SRI, potrivit art. 8 alin. (3) lit. dA2 şi lit. i) din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilit ăţi public; republicat ă, cu modificările şi
completările ulterioare.
Faţa de cele prezentate mai sus, prin proiectul de hot ărdre supus dezbaterii se. pTopune Plenului
Consiliului Judeţean Ialomi ţa reglementarea activit ăţii de gestionare a de şeurilor la nivelul Asociaţiei de
Dezvoltare Intereomunitar ă ECOO 2009,

CONSILIER,
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