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ANEXA NR. 1  H.C.L. NR. 29/10.02.2020 

 

 

                                                                                      VIZAT 

                                                                                         PRIMAR 

                                                                                         SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

    

 

 

Act aditional nr. 3 la Contractul 14350 / 03.09.2018 

 

Inregistrat cu nr……………….din…………………. 

 

Parti : 

UAT TECHIRGHIOL, persoană juridică de drept public, cu sediul în ORASUL TECHIRGHIOL, 

Str. Dr. V. Climescu nr. 24, Judet CONSTANTA, Cod Unic de Inregistrare Nr. 4300540, reprezentata 

prin primar Soceanu Iulian - Constantin in calitate de autoritate concedent/delegatar, 

si 

S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. cu sediul in sat Schitu, com. Costinesti, jud. 

Constanta, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/2939/2008, Cod Unic de Inregistrare 

R024342060, Cont nr. R041TREZ2365069XXX000938 deschis la Trezoreria Eforie, reprezentata prin 

Dan Tiberiu ANGHEL - Director General, in calitate de concesionar/delegat, 

 

Preambul 

Avand in vedere evolutia generala a preturilor si modificarile legislative aplicabile incepand cu data de 

01.01.2020 conform prevederilor din : 

✓ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile 

şi completarile ulterioare; 

✓ Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

✓ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 

cu modificarile şi completarile ulterioare, conform carora: 

a) contributia pentru economia circulară, care in 2019 era 30 lei/ tona, devine in suma de 

80 lei/ tona deşeu destinat eliminarii prin depozitare (OUG nr.196/2005, Anexa 2); 

b) indicatorul  minim de performanţă privind cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic 

şi sticlă din  deşeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală 

generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic, care era 40%, devine 50% pentru anul 

2020; 

c) în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative revine Unităţilor 

administrativ-teritoriale dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) acoperirea costurilor 

aferente gestionarii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 

partile au negociat si convenit asupra clauzelor prezentului act aditional la Contractul de delegare a 

gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare in Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 

14350/03.09.2018, denumit in cele ce urmeaza Contract/ Contractul: 

Art. l. Se modifica art. 9 « Tarife », alin. (1) din Contract care devine:  
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« (1-1) Pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor 

municipale de la populatie se aplica urmatoarele tarife incepand de la semnarea prezentului  si pana la 

31.12.2020: 

a) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale reziduale 

(cod: 20.03.01) colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 6,12 lei/persoana/luna fara TVA; 

b) Tariful  pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale reciclabile 

colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 1,57 lei/persoana/luna fara TVA; 

c) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

biodegradabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 0,93 lei/persoana/luna fara TVA.; 

d) Tarifele detaliate la alin (1-1) se vor incasa de la Oras Techirghiol pentru un numar de 8155 

persoane conform documentatiei de concesionare; 

(e) Tarifele pentru utilizatorii persoane fizice au fost calculate in vederea raportarii la o cantitate 

estimata de 2504,76 tone deseuri municipale pe an, din care 150,00 tone deseuri municipale 

reciclabile pe an si 420,00 tone deseuri municipale biodegradabile pe an, astfel incat in vederea 

respectarii principiului «plateste pentru cat arunci », modificarea cantitatii de deseuri municipale 

generata de populatie si/sau a ponderii tipurilor de deseuri, va determina modificarea costurilor cu 

colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale, si implicit modificarea 

tarifelor; 

(1-2) Pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare de la persoane 

juridice, agenti economici - se aplica urmatoarele tarife incepand de la semnarea prezentului si pana la 

31.12.2020: 

a) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reziduale (cod: 

20.03.01) colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 102,41 lei/mc fara TVA; 

b) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reciclabile 

colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 29,43 lei/mc fara TVA; 

c) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

biodegradabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 43,84 lei/mc fara TVA.; 

d) Tarifele detaliate la alin (1-2) se vor incasa de la utilizatori in baza unui contract individual conform 

documentatiei de concesionare; 

(1-3) Pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare de la persoane 

juridice, institutii publice - se aplica urmatoarele tarife incepand cu 01.01.2020 si pana la 31.12.2020: 

a) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reziduale (cod: 

20.03.01) colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 102,41 lei/mc fara TVA; 

b) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reciclabile 

colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 29,43 lei/mc fara TVA; 

c) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

biodegradabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 43,84 lei/mc fara TVA.; 

d) Tarifele detaliate la alin (1-3) se vor incasa de la Oras Techirghiol conform documentatiei de 

concesionare; 

(1-4) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor provenite din locuinte, 

generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora este de 

236,58 lei/tona fara TVA. Tariful detaliat la alin (1-4) se vor incasa de la utilizatori in baza unui 

contract individual conform documentatiei de concesionare; 

(1-4a)Pentru prestarea serviciului de colectare separata, transport separat si tratare a deseurilor 

provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a 

acestora este necesar ca Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

sa conditioneze : 
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➢ eliberarea autorizaţiilor de construire şi/sau desfiinţări de prezentarea 

avizului eliberat de operatorul autorizat in baza certificatului de urbanism si a documentelor 

aferente, iar, 

➢ avizarea receptiei lucrarilor de prezentarea contractului de colectare separata transportul separat 

si tratarea deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare 

interioara si/sau exterioara incheiat intre operatorul autorizat si UTILIZATOR impreuna cu 

documentelor emise de catre operatorul autorizat pentru cantitatile preluate din care sa rezulte 

ponderea cantitatii provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări  reutilizata, reciclata, 

inclusiv operatiuni de rambleiere. 

(1-5) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si deseurilor depozitate in locuri 

nepermise pe suprafata domeniului public este de 236,58 lei/tona fara TVA; Tariful detaliat la alin 

(1-5) se va incasa de la Oras Techirghiol conform documentatiei de concesionare ; 

Art. 2. Se inlocuieste din Contract, art. 9 « Tarife » alineatul (10), care devine: 

 « (10) Costurile de gestionare a deseurilor menajere reciclabile de tip ambalaj pot fi decontate de catre 

organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) cu 

care autoritatea contractanta/ concedentul/achizitorul incheie contracte, parteneriate sau alte forme de 

colaborare, conform prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi 

completarile ulterioare, art.59.” 

Art. 3. Se inlocuiesc din Contract, art. 7 « Obligatiile delegatarului » urmatoarele alineate (k) si 

(l), care devin: 

« (k) Avand in vedere ca: 

➢ Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale 

a unităţilor administrativ-teritoriale încheie contracte, parteneriate sau alte forme de 

colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun 

directivele individuale (Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi 

completarile ulterioare, art.59, alineatul (3)); 

➢ Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare 

pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului (Legea nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.59, 

alineatul (4)); 

➢ Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în 

deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.59, alineatul (5)), 

modul de indeplinire a obiectivelor privind raspunderea extinsa a producatorului si modul de decontare 

a costurilor stabilite prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi 

completarile ulterioare, art.59, este/ va fi prevazut printr-un parteneriat intre autoritatea contractanta/ 

concedentul/achizitorul cu o organizatie (OIREP) autorizata de catre Comisia de supraveghere a 

raspunderii extinse a producătorilor din cadrul Ministerului Mediului. 

(l) Pana la data intrarii in vigoare/ decontarii conform parteneriatului mai sus mentionat, toate costurile 

de gestionare a deseurilor menajere reciclabile de tip ambalaj vor fi suportate si achitate prestatorului 

de catre UAT TECHIRGHIOL» 

Art. 4. Se modifica art. 11 « Indicatorii de performanta», alin. (4) din Contract, care devine: 

« (4) In vederea respectarii dispozitiilor legale in vigoare, va fi aplicabil, incepand cu 01.01.2020, 

urmatorul indicator de performanta: 
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• Colectarea separata a unei cantitati de deseuri de hartie, metal, plastic 

si sticla din deseurile municipale, in procent de 50% din cantitatea totala generata de deseuri de 

hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale. » 

Art. 5. Se modifica Art. 18 – (1) punctul A din Anexa nr. 2 a Contractului – Caiet de Sarcini., 

care devine : 

« A. Populatie : 

- 1 data /2 saptamani pentru unitatile locative individuale » 

Art.6. Celelate clauze ale Contractului raman neschimbate. 

Art.7. Prezentul act aditional isi produce efectele incepand cu data semnarii de catre parti. 

 

Prezentul Act aditional a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte 

contractanta. 

 

          CONCEDENT                                                                   CONCESIONAR 

   ORASUL TECHIRGHIOL                         S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 

 

                       PRIMAR                                                             DIRECTOR GENERAL 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN                                  DAN TIBERIU ANGHEL 

 

 

            Vizat pentru legalitate,                                               DIRECTOR ADJUNCT 

                     SECRETAR, 

  DR. JR. PAROSANU NICULINA                                           MARIA CHISCOCI 

 

                     VIZA C.F.P. 

    Sef serviciu financiar-economic 

              VALEANU VIOREL 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

             TANHER CURTACAI                                                DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

 

 

 

 

 


