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Nota de fundamentare
privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la la Contractul de
concesiune nr. 1277 din data de 06.12.2018 privind delegarea prin
concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de
colectare, transport, depozitare ~i transfer al de~eurilor municipale
inclusiv de~euri periculoase din de~euri menajere ~i managementul
Statiilor de Transfer ~i al Centrelor de Colectare din judetul BistritaNasaud

OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor care constituie cadrul general,
actualizat. cu privire la obligatiile ce revin autoritatilor publice locale, asociatiilor
de dezvoltare intecomunitara, Operatorilor si generatorilor de deseuri/
utilizatorilor serviciilor publice de salubrizare.
Avand in vedere modificarea legislatiei de$eurilor $i a serviciilor publice de
salubrizare prin abrogarea Legii nr. 211/2011 privind regimul de$eurilor $i
inlocuirea acesteia cu OUG nr. 92/2021 privind regimul de$eurilor, $i tinand
cont de evolutia anuala a indicatorilor de performanta in ceea ce prive$te
reciclarea $i tintele care trebuie atinse cu privire la devierea de la depozitare, se
impun modificari ale contractelor de delegare, astfel incat, atat din punct de
vedere operational/ tehnic, cat $i din punct de vedere economic, toate
modificarile legislative sa fie cuprinse intr-un pachet de masuri care ar avea ca
obiectiv principal indeplinirea tintelor pentru care ne-am asumat
responsabilitatea ca stat membru al Uniunii Europene.
Este lesne de inteles ca toate masurile propuse pentru imbunatatirea
serviciului public de salubrizare sunt conditionate de legislatia in materie, dar $i
de limitarea unui efect economic negativ asupra utilizatorilor serviciului public
de salubrizare $i a autoritatilor publice locale.
··. Modificarile ad use legislatiei de$eurilor, in speta abrogarea Legii nr.
211/2011, $i inlocuire~ acesteia cu OUG nr. 92/2021 privind regimul de$eurilor
impun o reforma,structurala a serviciului de·salubrizare prin continuarea punerii
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7n aplicare mecanismelor introduse de OUG nr. 74/2018 $i implementate prin
Actul aditional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 1277/2018.
Este necesara 7n continuare introducerea unor mecanisme, instrumente $i
indicatori care au ca scop eficientizarea activitatii de gestionare a de$eurilor
municipale. Unul dintre aceste mecanisme este trecerea la sistemul de colectare
"din poarta 7n poarta" a tuturor fractiilor reciclabile 7n toate zonele de case din
mediul urban $i mediul rural.
Implementarea tuturor masurilor stipulate de noile dispozitii legale
presupune din punct de vedere tehnico-economic $i operational realizarea unei
extinderi $i modificari a sistemului de salubrizare, inclusiv, dar nelimitativ, 7n
ceea ce prive$te infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului, astfel 7ncat
obiectivele $i tintele prevazute de legislatie sa poata fi 7n mod efectiv atinse.
A.D.I. De$euri Bistrita-Nasaud, 7n cadrul proiectului tehnico-economic de
implementare a O.U.G. nr. 74/2018, 7n consultare cu operatorii delegati ai
serviciului, a prevazut o serie de modernizari/ extinderi a infrastructurii tehnicoedilitare, astfel 7ncat, 7n cadrul SMID, sa fie integrate mecanismele/ instrumentele
legale inclusiv 7n vederea atingerii 7n timp a obiectivelor/ tintelor stabilite 7n
sarcina autoritatilor locale, cum ar fi: introducerea colectarii "din poarta 7n poarta"
pentru fractia plastic/ metal, introducerea colectarii fractiei de sticla 7n toate
zonele de case din mediul urban $i mediul rural, suplimentarea frecventelor de
colectare gratuita a de$eurilor voluminoase de la populatie etc. Aceste investitii au
fost prevazute a fi realizate de catre Operatorul serviciului de salubrizare, din
fonduri proprii, cu recuperarea costurilor din tarifele aprobate de autoritatea
contractanta prin Actul aditional nr. 2.
Este necesar sa avem 7n vedere faptul ca, fara eforturi sustinute atat din
partea utilizatorilor, cat $i din partea autoritatilor, orice propunere tehnica $i
operationala de 7mbunatatire a sistemelor va genera costuri care nu pot fi
estimate. A$a cum s-a observat 7n ultimii ani, chiar daca au fost puse 7n aplicare
modificari ale sistemului public de salubrizare, modificari impuse de legislatia 7n materie· (7n special OUG nr. 74/2018, implementata prin Actul aditional nr. 2 la
_Coritractul ;de concesjune nr., 1_277/2018), care. trebuiau sa duca.la 7ndeplinirea, ·
sau niatar apropierea de 7ndeplinirea obiectivelor, aceasta actiu,ne a devenit
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dificil de controlat, in special datorita comportamentului necorespunzatoar al
utilizatorilor cu privire la responsabilitatile/ obligatiile legale pe care le au in
ceea ce prive$te prezervarea mediului inconjurator.
Astfel, judetul Bistrita- Nasaud a fost pus in situatia in care, s-a reu$it
atingerea din punct de vedere cantitativ a unui grad de colectare separata a
de$eurilor feciclabile, in conformitate cu indicatorii de performanta impu$i de
legislatie. In schimb, calitatea de$eurilor reciclabile depuse de catre utilizatorii
serviciului in recipientii destinati colectarii separate a de$eurilor reciclabile este
una foarte scazuta $i chiar inacceptabila. Aceasta actiune, fara eforturi sustinute
de tinere sub control a costurilor pe de o parte, $i fara a avea la indemana
mijloace de sanctionare, pe de alta parte, va pune in continuare autoritatile
publice locale in situatia in care, an de an, vor plati sume din ce in ce mai mari
ca taxe penalizatoare la Administratia Fondului pentru Mediu.
Orice tona de de$eU care ajunge la eliminarea prin depozitare este dublu
penalizata- o data prin aplicarea contributiei pentru economia circulara de 80
lei/ tona depozitata $i cu inca 50 lei/ tona pe care autoritatea publica locala ii
plate$te ca taxa penalizatoare la AFM.
A$a cum am mentionat $i mai sus, legislatia in materie de de$euri, urmare
a constrangerilor Uniunii Europene, se afla in continua modificare, iar
responsabilitatile pe care autoritatile publice locale trebuie sa $i le asume sunt
la standarde din ce in ce mai mari. Principalele responsabilitati ale autoritatilor
publice locale deriva din textul art. 17, alin. (5) al OUG 92/2021, iar punerea in
aplicare a acestui articol conduce automat la modificari contractuale, nu doar
din punct de vedere al textului Contractelor de delegare, aceste modificari fiind
obligatoriu sa devina operationale:
" (5) Autorita{ile administra{iei pub/ice locale ale unita{ilor administrativteritoria/e sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoria/e ale municipiilor,
respectiv asociafii/e de dezvoltare intercomunitara ale acestora, dupa caz, au
urmatoarele obligatii:
a) sa asigure co/ectarea separata eel putin pentru de9eurile de hartie, metal,
plastic 9i sticla din de9euri/e municipa!e, sa stabi/easca daca gestionarea acestor
de9euri se face fn cadru/ unui singur contract de de/egare a ·serviciului de
sa/ubrizare-, sau..pe mai multe
tipuri
de materiafe/contractjcontracte
distincte
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pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material §i sa organizeze atribuirea
conform deciziei /uate;
b) sa atinga un nivel de pregatire pentru reutilizare §i recic/are de minimum
50% din masa totala generata, minim pentru de§eurile de hartie, metal, plastic
§i sticla provenind din de§euri/e menajere sau, dupa caz, din alte surse, fn
masura fn care aceste f/uxuri de de§euri sunt similare de§euri/or care provin din
gospodarii;
c) sa atinga, pana fn anul 2025 un nivel minim de pregatire pentru reutilizare
§i recic/area de§eurilor municipale de 55% din masa;
d) sa atinga, pana fn anul 2030 un nivel minim de pregatire pentru reutilizare
§i recic/area de§eurilor municipa/e de 60% din masa;
e) sa atinga, pana fn anul 2035 un nivel minim de pregatire pentru reutilizare
§i recic/area de9eurilor municipa/e de 65% din masa;
f) sa inc/uda fn caietele de sarcini §i fn contractele de de/egare a gestiunii
serviciului de salubrizare, fn ap/icarea principiilor prevazute la art. 3 din Legea
serviciului de salubrizare a /ocalitatilor nr. 101/2006, repub/icata, cu modificarile
§i completarile ulterioare, tarife distincte pentru activitatile desfa§urate de
operatorii de salubrizare pentru gestionarea de9eurilor prevazute la lit. a),
respectiv pentru gestionarea de§euri/or, a/tele decat cele prevazute la lit. a);
g) sa stabileasca 9i sa inc/uda fn caietele de sarcini, fn contractele de
de/egare a gestiunii serviciu/ui de sa/ubrizare §i fn regu/amente/e serviciului de
sa/ubrizare indicatori de performanta pentru fiecare activitate din cadrul
serviciului de sa/ubrizare, care sa cuprinda indicatorii prevazuti fn anexa nr. 5,
astfel fncat sa atinga obiectivele de recic/are prevazute la lit. b) - e) §i penalitati
pentru nerea/izarea for;
h) sa implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernu/ui nr.
21/1992 privind protecpa consumatorilor, republicata, cu modificarile §i
comp/etarile ulterioare, instrumentul economic "plate9te pentru cat arunci'~
bazat pe unul sau mai multe dintre urmatoarele e/emente:
(i) volum;
(ii) frecventa de co/ectare;
(iii) greutate;
(iv) sacide co/ectare persona/izati;
iJ sa stabi/easca §i sa.aprobe pertru beneficiari{ serviciu/ui de sa/ubrizare
'tarife/taxe distincte,pentru gestionarea de§eurilorprevazute la lit. a),respectiv
pentrugestionar_ea)de9eurilor, a/tele decatcele.prevazu/e la lit. a), §isancpunile
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ap/icate fn cazul fn care beneficiarul serviciu/ui nu separa fn mod corespunzator
ce/e doua fluxuri de de§euri;
J) sa inc/uda fn tarifele/taxe!e prevazute la lit. i) pentru gestionarea
de§eurilor prevazute la lit. a) contributia pentru economia circu/ara prevazuta la
art. 9 a/in. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernu/ui nr. 196/2005
privind Fondu/ pentru mediu/ aprobata cu modificari §i comp!etari prin Legea nr.
105/2006/ cu modificarile §i comp/etarile ulterioare/ numai pentru de§euri/e
destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din ap/icarea indicatori/or de
performanta prevazuti fn contracte/
k) sa inc!uda fn tarife!e/taxe!e prevazute la lit. i) pentru gestionarea
de§euri!or, a!te!e decat ce/e prevazute la lit. aJ contributia pentru economia
circu!ara prevazuta fn Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005,
aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 105/200~ cu modificari!e §i
comp!etari/e u/terioare/ pentru de§euri/e destinate a fi eliminate prin depozitare/
I) sa stabileasca prin contracte de de!egare fn sarcina operatori!or de
salubrizare suportarea contribufiei pentru economia circu/ara pentru cantitatile
de de§euri municipale destinate a fi depozitate care depa§esc cantitatile
corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazufi fn contracte/
m) sa organizeze/ sa gestioneze §i sa coordoneze activitatea de colectare a
de§eurilor provenite de la /ucrari pentru care nu este necesara emiterea unei
autorizafii de construire/desfiintare potrivit art. 11 din Legea nr. 50/1991/
republicata/ cu modificarile §i completari!e u!terioare/
n) sa organizeze/ sa gestioneze §i sa coordoneze activitatea de co!ectare a
de§eurilor provenite de la lucrari de constructii abandonate pe teritoriu/ !or
administrativ."
Cea mai mare parte din obligatii 'in ceea ce prive~te implementarea
acestui articol au fost puse 'in aplicare odata cu implementarea prevederilor
OUG 74/2018 prin Actul aditional nr. 2 la Contractul de concesiune nr.
1277/2018. Toate modificarile introduse prin Actul aditional nr. 5 au rol de a
contiuna implementarea prevederilor legale, de a clarifica anumite operatiuni 'in
consecinta, de a constrange toti actorii implicati pe 'intregul lant de trasabilitate
(pornind de la generator- operator colectare- operator tratare/ depozitare) a
de~eurilor sa respecte obligatiile legale ~i responsabilitat,ile care le incumba.
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Pe cale de consecinta, atingerea obiectivelor impuse de legislatie nu
poate fi realizata fara a tine cont de un necesar investitional, dezvoltarea $i
imbunatatirea sistemelor de colectare, stricta supraveghere $i de ce nu
sanctionarea, atat a operatorilor cat $i a utilizatorilor care nu respecta
prevederile legislative $i ale regulamentului public de salubrizare al judetului
Bistrita-Nasaud.
In completarea reglementarilor prevazute mai sus, la intocmirea Actului
aditional nr. 5 s-a tinut cont $i de dispozitiile cuprinse in urmatoarele acte
normative:
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari $i concesiunile de servicii.
OUG 92/2021 privind regimul de$eurilor
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor §i a
de§eurilor de ambalaje, republicata
O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, republicata
Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea de$eurilor.
Avand in vedere obligativitatea punerii in practica a prevederilor legale
cuprinse in actele normative specificate nelimitativ mai sus, A.D.I. De$euri
Bistrita-Nasaud a modificat $i actualizat urmatoarele documente, respectiv:

A) Anexe la Caietul de Sarcini
1. Anexa 1-

Informatiitehnice

- completarea informatiilor tehnice cu date referitoare la infrastructura de
colectare aferenta serviciului public de salubrizare, a$a cum aceasta a fost
modificata $i dezvoltata de la intrarea in vigoare a actului aditional nr. 2. la
ContraotlJI de conc:::esitJDEtDr. 1277/2018,
,
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2. Anexa 2 la Caietul de sarcini -Requlamentu! serviciu/ui
- Regulamentul serviciului de salubrizare se modifica prin introducerea de
prevederi care au drept scop reglementarea 7n ceea ce prive$te continuarea
punerii 7n aplicare a obigatiilor privind colectarea selectiva a de$eurilor 7n
vederea 7ndeplinirii obiectivelor de deviere de la depozitare.
- Deoarece modificarile aduse Regulamentului, prin articole de modificare $i/
sau completare, a$a cum sunt acestea prezentate defalcat 7n cuprinsul Actului
aditional nr. 5, au fost introduse 7ntr-o forma consolidata a Regulamentului, 7n
vederea existentei unui document unitar care sa includa toate modificarile
operate, $i tinand cont de faptul ca acest document face obiectul Anexei 1 a
Actului aditional nr. 5 la Contractul de concesiune, $i implicit, face obiectul unei
hotarari distincte, justificarea modificarilor aduse este prezentata pe larg 7n
cadrul Notei de fundamentare privind aprobarea "Regulamentului serviciului
public de salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud, forma consolidata".
- De asemenea, avand 7n vedere caracterul Regulamentului serviciului, ca fiind
un regulament unic aplicabil atat membrilor Asociatiei, utilizatorilor persoane
fizice $i juridice, dar $i ambilor Operatori ai SMID BN, pe langa actualizarea
anexelor acestuia 7n conformitate cu prevederile legale, au fost introduse trei
noi anexe, 7n special pentru ca acestea sa devina opozabile tuturor factorilor
implicati:
• Anexa nr. 5- Procedura privind monitorizarea, controlul §i sanctionarea
(aprobata prin Hotarari de Consilii Locale $i ulterior 7n AGA ADI De$euri
BN 7n decursul anului 2021).
• Anexa nr. 6- Procedura pentru facturare- care modifica $i 7nlocuie$te
forma Procedurii pentru facturare- Anexa nr. 4 a Actului aditional nr. 2.
Aceasta modificare a fost operata pentru ca procedura 7n cauza sa devina
opozabila ambilor Operatori ai SMID BN.
• Anexa nr. 7- Studiul privind determinarea compozitiei de$eurilor
menajere, similare $i din piete la nivelul judetului Bistrita-Nasaud $i Studiu
privind estimarea potentialului de colectare separata a biode$eurilor $i a
potentialului de compostare individuala- 7nlocuie$te Anexa nr. 5 a Actului
aditionalnr.. 2 '$i devine. anexa a Regulainentului. pentru al fi opozabila,
ambilor Operatori.
.
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3. Anexa 3 -Reglementari ob/iqatorii
- au fost modificate datele referitoare la Campaniile de informare $i
con$tientizare $i cele cu privire la activitatile minime aferente acestora, l'n
conformitate cu modificarile din Regulamentul de salubrizare.
4. Anexa 6 - Termeni si notiuni utilizate
- Au fost l'nlocuite trimiterile la Legea nr. 211/2011 privind regimul de$eurilor,
abrogata, cu trimiteri la OUG nr. 92/2021 privind regimul de$eurilor, care
l'nlocuie$te textul initial.
- A fost introdusa definitia "de$eului rezidual", l'n conformitate cu prevederile
HG nr. 942/2017 privind aprobarea Planului National de Gestionare a
De$eurilor.
5. Anexa 7 -Manualul de Operare al Serviciului
- Au fost l'nlocuite trimiterile la Legea nr. 211/2011 privind regimul de$eurilor,
abrogata, cu trimiteri la OUG nr. 92/2021 privind regimul de$eurilor, care
l'nlocuie$te textul initial.
- Datorita abrogarii HG nr. 349/2005 privind depozitarea de$eurilor $i l'nlocuirii
acesteia cu Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea de$eurilor, au fost
l'nlocuite trimiterile la textul de lege abrogat.
- A fost modificata descrierea infrastructurii de colectare aferenta Serviciului $i
frecventa de colectare a de$eurilor, l'n conformitate cu modificarile introduse
prin Regulamentul de salubrizare pentru a conferi un caracter unitar al tuturor
documentelor Contractului.
- Au fost eliminate specificatiile tehnice cu privire la utilajele cu capacitati de
10 me, deoarece aceste specificatii au fost eliminate l'n baza Clarificarii nr. 12
din cadrul Procedurii de licitatie privind atribuirea prin concesiune a
contractului. Avand l'n vedere structura constructiva a utilajelor de colectare,
capacitatea de 10 me nu prezenta siguranta l'n operare $i nu putea fi garantata
.·. de catrE:! pnfc:luc~torii de syprastrµfturi.
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6. Anexa 8 - Manualul de operare pentru Sta1iile de transfer §i Centrele de
colectare - actualizarea cadru legislativ urmare a abrogarii Legii nr. 211/2011 privind
regimul de$eurilor $i a HG nr. 349/2005 privind depozitarea de$eurilor $i a
inlocuirii acestora cu OUG nr. 92/2021, respectiv Ordonanta nr. 2/2021.

B} Contractul de delegare
Modificarile aduse contractului de delegare sunt urmatoarele:
1.
Se corecteaza eroarea materiala din Actul aditional nr. 2 la Contractul de
concesiune nr. 1277/2018, cu privire la textul art. 4.1 din Contract. Astfel,
durata Contr~ctului de concesiune, a fast modificata prin Actul aditional nr. 2 de
la 5 la 8 ani. Insa din punct de vedere financiar, in vederea calcularii amortizarii
investitiilor $i pentru a nu se depa$i pragul de suportabilitate, prelungirea
contractului nu putea fi facuta luandu-se in calcul o data anterioara celei in care
au fast impuse investitii in sarcina operatorului de colectare. in acest sens,
prelungirea nu putea fi facuta de la data ordinului de incepere al contractului, ci
numai de la data intrarii in vigoare a Actului aditional nr. 2, luand in considerare
$i faptul ca tarifele fundamentate de operatorul de colectare $i care includeau
investitiile impuse, erau calculate avand in vedere o durata de 96 de luni de la
data intrarii in vigoare a actului (noiembrie 2019) $i nu de la data inceperii
contractului (martie 2019).
Investitiile stabilite in planul tehnico-economic de implementare a O.U.G. nr.
74/2018, realizat de catre A.D.I. De$euri Bistrita-Nasaud $i necesare respectarii
tuturor obligatiilor legale, au fast asumate $i integrate de catre operator in
structura costurilor din fi$ele de fundamentare a tarifelor diferentiate, in linia de
amortizare a investitiilor pe perioada contractuala, avandu-se in vedere o perioada
de 96 de luni de la data intrarii in vigoare a Actului aditional nr. 2.
Astfel, la acel moment, pentru stabilirea/ aprobarea unor tarife care sa se
situeze sub pragul de suportabilitate stabilit a fast necesara prelungirea in
conditiile legii a perioadei contractuale, pentru extinderea perioadei de amortizare
$i rezultarea unor tarife sub nivelul tarifelor maximale, toate acestea fiind
calculate $i fundamentate de operator $i aprobate in Consiliile Locale $i ulterior in
AGA ADIDe$eUri,BN.Juandu;secin calcul o perioada de,96 deJuni de/la data
in~rarii in vigoare c1 Actului aditional nr; 2.
9
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in conformitate cu formularea eronata de la art. 24 din Actul aditional nr. 2,
durata contractului este de 8 ani de la data ordinului de incepere, acest fapt
ducand la o perioada de amortizare a investitiilor de numai 88 de luni, actiune
care ar conduce la depa~irea pragului de suportabilitate al tarifelor.
Art. 25 din Legea nr. 101/2006 stipuleaza ca: "Finantarea cheltuielilor de
functionare, reabilitare §i dezvoltare a serviciu/ui de sa/ubrizare §i a cheltuielilor de
investifii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea
!egislafiei ln vigoare privind finantele pub/ice locale, ln ceea ce prive9te inifierea,
fundamentarea, promovarea §i aprobarea investifiilor pub/ice, a principiilor
prevazute la art. 43 a/in. (2) din Legea nr. 51/2006, repub/icata, precum §i a
urmatoare!or principii:
a) recuperarea integrala de catre operatori, prin tarife, taxe speciale sau, dupa
caz, subventii de la bugetul locai, a costuri/or de operare 5i a investitiilor pentru
lnfiinfarea, reabilitarea §i dezvoltarea sisteme!or de sa/ubrizare; (..)"

Art. 28 din Legea 101/2006: "{2} Investitiile realizate de operatori de

drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea 5i
dezvoltarea sistemului public de sa/ubrizare se vor amortiza de catre
ace5tia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare."
Art. 1 din Legea 51/2006: "{4} Serviciile de utilitati pub/ice fac obiectul unor
ob!igafii specifice de serviciu public ln scopul asigurarii unui nivel ridicat al ca!itafii
siguranfei §i accesibi!itafii, egalitatii de tratament, promovarii accesului universal §i
a drepturi!or utilizatorilor 9i au urmatoare!e particu!aritafi: (..)

l}recuperarea costurilor de exp/oatare 5i de investitie se face prin preturi §i
tarife sau taxe 9i, dupa caz, din a/ocafii bugetare. (..)"

Art. 32 din Legea 51/2006: "{3} Durata contracte!or de de!egare a gestiunii
este limitata. Pentru contractele de de/egare a gestiunii a caror durata estimata
este mai mare de ·5 ani, aceasta se stabi!e9te, dupa caz, ln conformitate cu
prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 §i ale Legii nr. 100/2016

§i <nu va depa5i?durata maxima necesara recuperarii investifiilor
10. ·
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prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul
de delegare. (..)'~
De asemenea, sunt aplicabile 1n mod obligatoriu $i prevederile art. 16 al. 2
din Legea 100/2016, avand urmatorul continut: "Pentru concesiunile de /ucrari

sau concesiunile de servicii a caror durata estimata este mai mare de 5 ant
durata maxima a concesiunii nu poate depa5i timpul estimat in mod
rezonabi/ necesar concesionarului pentru a obtine un venit minim care
sa permita recuperarea costurilor investifiilor efectuate, a costurilor in
legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor, precum 5i a unui
profit rezonabi/. "
Prin urmare, a fost necesara corectarea erorii de forma a articolului cu
privire la durata contractului de concesiune.
2.
Se corecteaza eroarea materiala de la art. 9.1. din contractul de
delegare, avand 1n vedere faptul ca ultimul paragraf al articolului nu era
numerotat $i exista posibilitatea ca punerea 1n aplicare a acestuia sa lase Joe de
interpretare.

C)

Modificari ale prevederilor Actului aditional nr. 2 la Contractul de
concesiune nr. 1277/2018
Prevederile referitoare la Regulamentul de salubrizare ca anexa a Actului
aditional nr. 2 se 1nlocuiesc, avand 1n vedere faptul ca, Regulamentul 1n forma
actualizata $i consolidata reprezinta Anexa nr. 1 a Actului aditional nr. 5 la
Contract.
Prevederile referitoare la Procedura pentru facturare ca anexa a Actului
aditional nr. 2 se elimina, avand 1n vedere faptul ca, Procedura pentru
facturare, pentru a deveni opozabila ambilor Operatori, a fost modificata $i
introdusa ca anexa nr. 6 la Regulamentul de salubrizare .
. Cuantumul tarifelor percepute de Operatorul de colectare pentru fiecare
dintre activitatile desfa$urate 1n baza Contractului de concesiune, 1n forma din
. actutaaitional nr. 2., au fost modificate $i sunt prezentate,1n .'actul aditional mr .
. s, AVan<:IJn Vedere faptLJI ca aprolJarea tarifelor fac<= obiectul unei H.otarari
''+L
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distincte, Nota de fundamentare privind aprobarea tarifelor $i Raportul de
specialitate privind analiza acestora fac .obiectul unor documente separate de
prezenta Nota de fundamentare.
Dispozitii finale

D)

A fast introdusa obligatia Operatorului de colectare de a achizitiona saci
pentru colectarea in sistem "din poarta in poarta" in zonele de case din mediul
urban $i mediul rural a de~eurilor reciclabile de hartie/ carton ~i sticla. Achizitia
acestor saci se va realiza din sumele necheltuite aferente campaniilor de
informare ~i con$tientizare din primii doi ani de contract.
Au fost introduse optiunile pe care delegatarul le are pentru perioada
cuprinsa intre momentul la care se ajunge la concurenta sumelor restante din
campaniile de informare ~i con~tientizare ~i momentul achizitionarii prin viitorul
Proiect a necesarului de recipienti de colectare pentru fiecare fractie de de~euri,
in conformitate cu prevederile legislative ~i prevederile Planului Judetean de
Gestionare a De$eurilor.
S-au facut precizari referitoare la situatia platformelor dotate cu
containere semiingropate de 3 me, din zonele de case din mediul urban ~i
mediul rural, ulterior introducerii colectarii tuturor fractiilor de de~euri reciclabile
in sistem "din poarta in poarta"
De asemenea, au fost introduse prevederi referitoare la perioada de
mobilizare pana la care Operatorul de colectare se obliga sa asigure logistica
necesara functionarii serviciului de salubrizare in conformitate cu prevederile ~i
obligatiile introduse prin Actul aditional nr. 5.
, Avand in vedere toate argumentele expuse in prezenta Nota de
fundamentare, propunem apobarea incheierii Actului Aditional nr. 5 la
Contractul de Concesiune nr. 1277/2018.
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