
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD 

PRIMĂRIA TEACA 

Nr. 2484 din 14.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea încheierii  Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea 

prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, 

transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri 

periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al 

Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 

 

 

Având în vedere adresa nr. 677 din data de 11.03.2022 a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în 

județul Bistrița-Năsăud , HCL Teaca nr. 14/2008 privind asocierea în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița-Năsăud, Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-

Năsăud nr. 159 din 03.12.2018 privind atribuirea și încheierea Contractului 

”Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea 

de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv 

deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și 

al Centrelor de Colectare din județul Bistrița Năsăud” către operatorul declarat 

câștigător al licitației publice, conform Raportului procedurii nr, 1006 din 

18.10.2018, Notă de fundamentare nr. 1 din 10.02.2022 a A.D.I. Deșeuri Bistrița-

Năsăud privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea 

prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, 

propun:         

-aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de concesiune nr, 1277 

/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare 

respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor 

municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul 

Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul BistrițaNăsăud,  

          -încredințarea mandatului special domnului Florin Grigore Moldovan în 

calitate de președinte al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în vederea semnării, în 

numele și pe seama Asociației, a Actului adițional nr. 5 la Contractul de concesiune 

nr. 1277 din 06.12.2018, 

 -încredințarea mandatului special reprezentanului comunei Teaca în 

Adunarea Generală a Asociației, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației, 

pe seama și în numele comunei Teaca. 

 

 

 

PRIMAR, 

Muntean Damian Iustian 



 

JUDETUL BISTRIȚA - NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA 

Nr. 2485 din 14.03.2022 

 

RAPORT 

privind aprobarea încheierii  Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea 

prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, 

transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri 

periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al 

Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 

 

 

 

 

Având în vedere : 

-art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare care prevede 

următoarele: "contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt 

substanţiale, respectiv contractele modificate nu prezintă caracteristici care diferă în 

mod substanţial de cele ale documentului semnat iniţial." 

-art. 8, alin. (3), lit. d ^ 2 , din Legea nr, 51/2006, Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare care prevede 

faptul că în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 

utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în 

legătură cu aprobarea modificării contractelor de delegare  a gestiunii; 

- art. 13, alin. (1), lit. b) și alin, (2), art. 27, alin. (2); art. 28 din Legea nr. 

101/2006, Legea Serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

PROPUN aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 

5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare 

nr. 1277 din 06.12.2018. 

Consilier juridic, 

Birău Oana Ramona 


