ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DĂMUC
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 51 din
29.11.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare
a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț
Consiliul Local Dămuc întrunit în ședință la data de 30 iunie 2021
Având în vedere:
- Consiliului Local Dămuc nr.51 din 29.11.2016 privind atribuirea și încheierea
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale
serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț;
- prevederile art. 8, alin. (3) lit. d^2) și lit. k), art. 9, alin. (2) lit. d) și ale art. 10, alin. (5)
din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. l), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c),art. 13 alin (1) lit.
b) și ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităților republicată;
- HCJ nr. 79/22.04.2021 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a
deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov;
- Solicitarea de modificare a tarifelor nr. 21-0748/26.05.2021a S.C. EDIL INDUSTRY
S.R.L., respectiv Referatul nr. 393/14.06.2021 al A.D.I. „ECONEAMȚ”;
- prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul
Neamțnr. 29/EDL17-64/30.01.2017;
Examinând referatul de aprobare nr.3580/24.06.2021 al Primarului comunei
Dămuc;
Văzând raportul de specialitate nr.3581/24.06.2021 al compartimentului de
specialitate cu atribuții în domeniu, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2 lit. d), alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin.
(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art 1.

Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Dămuc dl PrimarVoaideș Ioan , cetăţean român, născut la data de 26.09.1960 în comuna
Dămuc, județul Neamț, domiciliat în sat Dămuc, comuna Dămuc, județul
Neamț, posesor al C.I. seria NT, nr. 907828, eliberată de SPCLEP Bicaz la
data de 28.09.2016 în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare

Art 2.

Art 3.
Art 4.

Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele comunei Dămuc, pentru
încheierea actului adițional nr. 5 la contractul Delegarea prin concesiune a
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamțnr. 29/EDL1764/30.01.2017conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa nr. 2 REDEVENȚA ȘI TARIFELE prevăzută la art. 3 din HCL Nr.51 din
29.11.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare
a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț se modifică și se
înlocuiește cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” va lua măsurile
necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Secretarul general al comunei Dămuc va asigura comunicarea prezentei
hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

Inițiator,
Primar-Voaideș Ioan

AVIZAT,
pentru legalitate
Secretar General-Țepeș Mihai

COMUNA DĂMUC
CONSILIUL LOCAL
A.D.I. „ECONEAMȚ”

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Nr.
din
2021
S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. Iași

Act adițional nr. 5
la
Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente
ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”,
din Zona 4, Județul Neamț,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ (denumită în continuare
„ADI ECONEAMȚ” sau „Asociația”), cu sediul în str. Alexandru cel Bun, nr. 27, etaj
4, camera 407, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, tel. 0374 937 090, fax 0374
091 210, e-mail econeamt@gmail.com, înregistrată în registrul asociațiilor și
fundațiilor de pe lângă judecătoria Piatra Neamț cu nr. 5685/279/2008, CIF
24822890, cont RO58BREL0002000872190100 deschis la Libra Internet Bank,
reprezentată prin SORIN BRAȘOVEANU, având funcția de președinte, în numele și
pe seama următoarelor unități administrativ-teritoriale membre: județul Neamț și
oraşul Bicaz, comunele Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Ceahlău, Dămuc,
Farcaşa, Grinţieş, Hangu, Poiana Teiului, Tarcău, Taşca, aceste unități administrativteritoriale având împreună calitatea de delegatar (denumite în cele ce urmează
„Delegatarul”), pe de o parte,
și
S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L., cu sediul principal în str. Bucium nr. 17, bl. B1, sc. A,
et. 1, ap. 4, municipiul Iaşi, judeţulIaşi, tel./fax 0332 803 320, e-mail
office@edilindustry.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Iaşi cu nr. J22/96/2005 din 18.01.2005, CUI RO17125599, cont
RO69TREZ4065069XXX017539
deschis
la
Trezoreria
Municipiului Iaşi,
RO88INGB0000999904191376 la ING BANK, RO62BTRLRONCRT0227329002 la
Banca Transilvania S.A., reprezentată prin GÎRJAN VASILE, având funcţia de
administrator, pe de altă parte, în calitate de delegat (denumită în cele ce urmează
„Delegatul”),
AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
Potrivit art. 28 alin. (1) din Contract, "Modificarea prezentului Contract se face numai
prin Act adițional încheiat în scris între Părțile contractante";
În temeiul Hotărârii Adunării Generale a A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. …. din …….;
Prin semnarea prezentului Act adițional, părțile declară și convin următoarele:
Articolul I.
Prevederile art. 13. TARIFUL, alin. (1), lit. a) și b) din Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, Județul Neamț, nr. 29/EDL1764/30.01.2017 se modifică după cum urmează:
„Art. 13. TARIFUL
(1) Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice, aprobat de către Delegatar, este
următorul:
a) pentru activitățile desfășurate, pentru utilizatorii casnici, în baza unor Programe/
campanii regulate precum:
- colectarea, transportul și predarea la stația de sortare a deșeurilor menajere
reciclabile generate de utilizatori și operarea/administrarea stației de sortare Tașca,
- colectarea, transportul, transferul și valorificarea/eliminarea deșeurilor menajere
reziduale generate de utilizatori și operarea/administrarea stației de transfer Tașca,
- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase, a deșeurilor
provenite din activități de amenajare interioară și exterioară a locuințelor generate de
utilizatori, pe baza unui program trimestrial,
- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase din deșeurile
menajere generate de utilizatori, pe baza unui program anual,
- colectarea, transportul deșeurilor și predarea la Stația de compostare a deșeurilor
biodegradabile colectate separat de la utilizatori,
tariful este de (fără TVA):
a).1. în mediul rural – Tc Rural (fără TVA):
Reciclabil:
1035,68 lei/tonă // 1,56 lei/persoană/lună
Rezidual:
481,36 lei/tonă // 5,69 lei/persoană/lună
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
7,25lei/persoană/lună
a).2. în mediul urban – Tc Urban (fără TVA):
Reciclabil:
1035,68 lei/tonă // 3,58 lei/persoană/lună
Rezidual:
540,83 lei/tonă // 13,99 lei/persoană/lună
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
17,58 lei/persoană/lună;
b) pentru activitățile desfășurate în beneficiul întregii colectivități locale în baza
unor Programe/campanii regulate prevăzute la punctul a) și pentru utilizatorii noncasnici, în baza unor Programe/campanii regulate precum:
- colectarea, transportul și predarea la stația de sortare a deșeurilor reciclabile
generate de utilizatori;
- colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor similare generate de
utilizatori;
- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase generate de
utilizatori, pe baza unui program trimestrial;
tariful este de (fără TVA):
Reciclabil:
1035,68 lei/tonă
Rezidual:
481,36 lei/tonă (activități de la punctul a) în mediul rural);
540,83 lei/tonă(activități de la punctul a) în mediul urban);
611,20 lei/tonă (utilizatori non-casnici).
Articolul II.
Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare pe data aprobării în Adunarea
Generală de către Delegatar și a semnării de către părți; celelalte prevederi ale
articolului 13 alin. (1) lit. c)-f), și ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional nr. 5 este încheiat în limba română, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.
DELEGATAR
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ECONEAMȚ”
Președinte,

DELEGAT
S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.
Reprezentant

JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA DĂMUC
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la Hotărârea
Nr.
din
2021
REDEVENȚĂ ȘI TARIFE

Redevența și tarifele aferentecontractului de concesiune Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare
a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț sunt:
1. Redevența:
Redevența pe 8 ani
(lei)
2.952.903,77

Redevența anuala (lei)

Redevența trimestriala
(lei)

369.112,97

92.278,24

2.
Tarifele aferente activităților prestate:
a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural(inclusiv activitățile desfășurate în
beneficiul întregii colectivități locale)
Reciclabil:
1035,68 lei/tonă // 1,56 lei/persoană/lună
Rezidual:
481,36 lei/tonă // 5,69 lei/persoană/lună
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
7,25lei/persoană/lună
Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective;
b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban(inclusiv activitățile desfășurate în
beneficiul întregii colectivități locale)
Reciclabil:
1035,68 lei/tonă // 3,58 lei/persoană/lună
Rezidual:
540,83 lei/tonă // 13,99 lei/persoană/lună
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
17,58 lei/persoană/lună;
Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective;
c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici
Reciclabil:
1035,68 lei/tonă
Rezidual:
611,20 lei/tonă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DĂMUC
Nr.3580 din 24.06.2021
REFERAT DE APROBARE
privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL Nr.51 din
29.11.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare
a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț
Consiliul local al comunei Dămuc a aprobat prin HCL nr.51/29.11.2016
atribuirea și încheierea contractului de concesiune nr. nr. 29/EDL17-64/30.01.2017
cu S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. IAȘI. Potrivit art. 3 din Hotărârea sus menționată,
redevența și tarifele aferente serviciilor prestate de operator sunt cele stipulate în
Anexa 2.
Tarifele în vigoare, în Zona 4, aprobate prin Hotărârea A.D.I. „ECONEAMȚ” nr.
6/04.02.2020 sunt următoarele (fără TVA):
a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural
Reciclabil:
1003,50 lei/tonă // 1,53 lei/persoană/lună
Rezidual:
431,10 lei/tonă // 5,10 lei/persoană/lună
Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
6,63 lei/persoană/lună
b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban
Reciclabil:
1003,50 lei/tonă // 3,46 lei/persoană/lună
Rezidual:
467,67 lei/tonă // 12,10 lei/persoană/lună
Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
15,56 lei/persoană/lună
c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici
Reciclabil:
1003,50 lei/tonă
Rezidual:
541,92 lei/tonă.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 79 din 22.04.2021s-a aprobat
modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul
județean de deșeuri nepericuloase Girov. Conform prevederilor art. I din Actul
adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a operării Depozitului
Județean de Deșeuri Nepericuloase Girov, Județul Neamț, nr. 4145/893 din
28.02.2019, tarifele practicate pentru prestarea serviciului, începând cu data de
22.04.2021, sunt de 178,15 lei/tonă inclusiv TVA pentru depozitarea deșeurilor
municipale și asimilate acestora, respectiv 192,10 lei/tonă inclusiv TVA pentru
depozitarea deșeurilor nepericuloase, altele decât cele municipale și asimilate.
Prin Decizia referitoare la obligațiile de plată stabilite în urma verificării situației
fiscale din diferențele calculate la redevența datorată conform contract nr.
3137/11.05.2021 emisă de UAT TAȘCA, s-a constatat diminuarea nejustificată a
redevenței aferente Stației de sortare Tașca proporțional cu valoarea bunurilor care

nu au fost predate operatorului de salubrizare conform HCL Tașca nr. 24/26.04.2018;
astfel redevența revine la valoarea contractuală inițială, operatorul urmând să achite,
începând cu anul 2020,o redevențăîn valoare de 369.112,97/an, respectiv
92.278,24/trimestru.
Prin adresa nr. 21-0748/26.05.2021 S.C EDIL INDUSTRY S.R.L IAȘI și prin
memoriul tehnico-economic justificativ, în calitate de delegat (operator) al contractului
de concesiune nr. 29/EDL17-64/30.01.2017solicită aprobarea majorării tarifelor prin
care sunt decontate serviciile de gestionare a deșeurilor menajere și similare
reziduale datorită modificării tarifului de admitere a deșeurilor reziduale și asimilate la
depozitul județean de deșeuri Girov(creșterea cu 113,70% a costului serviciului de
depozitare)precum și urmare a modificării redevenței aferente acestui contract prin
revenirea la valoarea contractuală inițială și prin actualizarea acesteia cu rata
inflației.Tarifele pentru gestionarea deșeurilor menajere și similare reciclabile se
modifică corespunzător cu valoarea redevenței aferente acestui tarif.
Din perspectiva legislației în vigoare și a prevederilor contractului de delegare
a gestiunii serviciilor de salubrizare sus menționat, solicitarea operatorului de
salubritate de modificare a tarifelor este legală și oportună:
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilități publice
prin modificare a tarifelor se înțelege o operațiune de corelare a nivelurilor tarifelor
stabilite anterior, aplicabilă în situațiile în care intervin schimbări în structura costurilor
care conduc la recalcularea tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii și
nivelului tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare
competentă.
- Metodologia de calcul aplicabilă în situația modificării tarifelor este cuprinsă
în Ordinul ANRSC nr. 109/2007; la art. 15, se stipulează: tarifele pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații: … b)
pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților
ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea
costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;… .
- Contractul nr. 159/04.04.2018 stipulează dreptul operatorului de a solicita
modificarea tarifelor și obligația autorității contractante de a aproba această
modificare în situația în care este afectat echilibrul contractual, cu respectarea
metodologiei cuprinsă în Ordinul nr. 109/2007.
- Art. I punctul 3 din O.U.G. nr. 74/2008 referitoare la modificarea art. 17 din
Legea nr. 211/2011, stipulează obligația stabilirii şi aprobării de tarife distincte pentru
gestionarea deşeurilor reciclabile din deșeurile municipale și pentru gestionarea
deşeurilor reziduale din deșeurile municipale, inclusiv sancţiunile aplicate în cazul în
care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de
deşeuri.
Solicitarea cuprinsă în adresa operatorului nr. 21-0748/26.05.2021 este
însoțită de documentația impusă de art. 8, alin. (2) din Ordinul 109/2007: fișele de
fundamentare a noilor tarife propuse, pe elemente de cheltuieli și memoriul tehnicojustificativ prin care se prezintă oportunitatea modificării tarifelor.
Tarifele supuse spre aprobare sunt următoarele:

a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural(inclusiv activitățile desfășurate în
beneficiul întregii colectivități locale)
Reciclabil:
1035,68 lei/tonă // 1,56 lei/persoană/lună
Rezidual:
481,36 lei/tonă // 5,69 lei/persoană/lună
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
7,25lei/persoană/lună
Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective;
b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban(inclusiv activitățile desfășurate în
beneficiul întregii colectivități locale)
Reciclabil:
1035,68 lei/tonă // 3,58 lei/persoană/lună
Rezidual:
540,83 lei/tonă // 13,99 lei/persoană/lună
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
17,58 lei/persoană/lună;
Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective;
c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici
Reciclabil:
1035,68 lei/tonă
Rezidual:
611,20 lei/tonă.
Potrivit art. 28 din Contract, modificarea contractului de delegare presupune
acordarea mandatelor speciale, prin hotărârea legislativelor locale delegatare
(Consiliul Județean Neamț și UAT-urile din Zona 4 în competența cărora este
organizat și funcționează serviciul de salubrizare), precum și adoptarea, în cadrul
Adunării Generale a Asociației, pentru această zonă, a unei hotărâri de modificare a
contractului de delegare conform mandatului special acordat de legislativele locale.
Prin prezentul proiect de hotărâre supun aprobării următoarele:
1. Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dămuc în cadrul
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ", să
voteze în numele comunei Dămuc pentru încheierea unuiact adițional la Contractul
de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară "ECONEAMȚ" din Zona 4, Județul Neamț nr. 29/EDL1764/30.01.2017, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMȚ"
în calitate de Delegatar și SC EDIL INDUSTRY SRL Iașiîn calitate de Delegat,
conform modelului prevăzut în anexă, care face parte integrantă din proiectul de
hotărâre.
2. Modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 REDEVENȚA ȘI TARIFELE
prevăzută la art. 3 din HCL nr. 51 din 29.11.2016privind atribuirea și încheierea
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale
serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț.
Ca urmare, supun analizei și aprobării plenului Consiliului Local Dămuc
proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,
Voaideș Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DĂMUC
Nr.3581 din 24.06.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL 51 din
29.11.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare
a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț

Văzând Referatul de aprobare nr. 3580/24.06.2021 al domnului primar
Voaideș Ioan privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 51
din 29.11.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț, facem următoarele
precizări:
În conformitate cu prevederile art. 13 alin (1) lit. b) din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare,
raporturile juridice dintre autoritățile deliberative ale unităților administrativteritorialesau dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului
de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:
„b) hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii
serviciului, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativteritoriale/sectoarelor municipiului București ori, după caz, de adunările generale ale
asociațiilor, în cazul gestiunii delegate.”
Potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (3) lit. d^2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, autoritățile administrației publice locale au competență
exclusivă, în condițiile legii în ceea ce privește „aprobarea modificării contractelor de
delegare a gestiunii”.
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5) din
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale unităților
administrativ-teritoriale adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau
modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea
normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de
reglementare competente și pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de utilități publice să exercite, în numele și pe seama lor a
acestor atribuții cu condiția primirii în prealabil a unui mandat special din partea
autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.
Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au atribuții în
domeniu, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare
a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce
privește "stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în
conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.".

Contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente
ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț,
aprobat prin HCL nr. 51 din 29.11.2016 prevede la art. 13, alin. (4) și (5): (4)
modificarea și ajustarea tarifelor se va efectua în conformitate cu metodologia de
stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice ale serviciului de
salubrizare aprobate prin Ordinul președintelui Autorității de Reglementare nr.
109/2007, respectiv (5) modificarea și ajustarea tarifelor enumerate la paragraful (1)
se aprobă de ADI ECONEAMŢ în baza mandatului prealabil special acordat în acest
sens de unitățile administrativ teritoriale membre.
Normele metodologice aprobate de A.N.R.S.C. în materie sunt cuprinse în
Ordinul nr. 109/2007 în care, la art. 15 alin. (1), se prevede: tarifele pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații: … b)
pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor …, care determină
modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni
consecutiv.
Prin adresa nr. 21-0748/26.05.2021 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ în
calitate de Autoritate Contractantă, S.C.EDIL INDUSTRY S.R.L IAȘI în calitate de
delegat
(operator)
al
contractului
de
concesiune
nr.
29/EDL1764/30.01.2017„Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale
serviciului de salubrizarea a unităților administrativ teritoriale membre al ADI
ECONEAMȚ din Zona 4, județul Neamț” solicită aprobarea majorării tarifelor pentru
gestionarea deșeurilor menajere și similare reziduale din Contract urmare a aprobării
modificării tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean
de deșeuri nepericuloase Girov conform Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 79
din 22.04.2021 precum și urmare modificării redevenței.
De asemenea art. 28 alin. (1) din Contractului de delegare stipulează că
"Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat în scris
între părțile contractante".
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (6) aplicabile art. 20 alin. (4)
și art. 16 alin. (3) lit. d) din Statutul Asociației, pentru modificarea prevederilor
contractuale referitoare la bunurile care aparțin unui anumit asociat, este obligatoriu
mandatul favorabil acordat prin hotărârea Consiliului Local Dămuc
Conform dispozițiilor art. 129, alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea
serviciilor publice din subordine, consiliul local asigură potrivit competențelor sale și
în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate
publică de interes local.
Având în vedere aspectele prezentate și dispozițiile legale invocate, apreciem
că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și
aprobării plenului consiliului județean/local.În situația în care, în urma dezbaterii
proiectului în plenul consiliului acesta nu este adoptat, în conformitate cu prevederile
art. 9, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 51/2006, refuzul adoptării tarifelor propuse de
operator trebuie însoțit de prezentarea condițiilor justificate care impun respingerea
proiectului.
Referent,
Covasan Claudiu Constantin

