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ACT ADITIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE 

A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE NR. 1087/1078 DIN DATA DE 

16.04.2018 

PĂRȚILE 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, („ADIS Bacău”) 

cu sediul în  Calea Mărășești nr. 2, municipiul Bacău, județul Bacău, înregistrată în registrul  

asociațiilor și fundațiilor de pe lângă Judecătoria Bacău cu 6/A/2010 din data de 28.01.2010, CIF 

26601020, cont RO48RZBR0000060017648194 deschis la Raiffeisen Bank Bacău, reprezentata 

prin Sorin Brașoveanu, având funcția de președinte, in numele si pe seama unităților administrativ-

teritoriale membre:  

Județul Bacău; municipiile: Bacău, Onești, Moinești; orașele: Buhuși, Comănești, 

Dărmănești, Slănic Moldova, Tg. Ocna; comunele: Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, 

Berești Bistrița, Berești Tazlău, Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Buhoci, 

Căiuți, Cașin, Cleja, Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dămienești, Dealu Morii, Dofteana, 

Faraoani, Filipeni, Filipești, Găiceana, Gioseni, Gârleni, Ghimeș Făget, Glăvănești, Gura Văii, 

Helegiu, Hemeiuș, Horgești, Huruiești, Itești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Lipova, Livezi, 

Luizi Călugăra, Măgirești, Măgura, Mânăstirea Cașin, Mărgineni, Motoșeni, Negri, Nicolae 

Bălcescu, Odobești, Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Parava, Parincea, Pârgărești, Pâncești, Pârjol, 

Plopana, Poduri, Podu Turcului, Prăjești, Racova, Răcăciuni, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, 

Sascut, Sărata, Săucești, Scorțeni, Secuieni, Stănișești, Solonț, Strugari, Stefan cel Mare, Tamași, 

Târgu Trotuș, Traian, Tătărăști, Ungureni, Urechești, Valea Seaca, Vultureni, Zemeș. 

Împreună în calitate de delegatar (denumiți în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o 

parte, 

Și 

ECO SUD S.A., cu sediul social în București, Str. Ankara nr.  3, sector 1, înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/4022/2001, CUI RO 1383255, reprezentată 

legal prin domnul Administrator Adrian Mirel Scarlat, în calitate de delegat (denumită în cele ce 
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urmează „Delegatul”), lider al asocierii ECO SUD S.A. – HIGH SORTING S.A. – ANDUNA 

SERVIMOB S.R.L., 

denumite în continuare împreuna „Părțile” și separat „Partea”, 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

(1) Între părți a fost încheiat contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare nr. 

1087 din data de 16 aprilie 2018 („Contractul de Delegare”), 

 

(2) În prezent este în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu („OUG 74/2018”), cu modificările și 

completările ulterioare, prin care, printre alte măsuri, a fost instituită și  contribuția pentru 

economia circulara, cu aplicare începând din data de 01.01.2019, pentru anul 2020 fiind în valoare 

de 80 de lei + TVA/ tonă; 

(3) ECO SUD S.A. a transmis adresa nr. 166/17.01.2020, înregistrată la sediul ADIS Bacău 

sub nr. 295/20.01.2020, privind tarifele modificate rezultate în urma negocierilor dintre părți 

(4) HOTĂRÂREA AGA ADIS NR. 10/ 15.12.2019 privind modificarea Contribuției la 

Economia Circular pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate 

a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. 

Părțile au decis încheierea prezentului Act Adițional („Actul Adițional”), cu următorul 

conținut: 

Art. 1. (1) Capitolul VIII, articolul 16 alineatul (1) se modifică în conformitate cu fișele de 

fundamentare puse la dispoziție de către Delegat și va avea următorul conținut: 

„(2) Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice este de: 

• 208,46 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor în vederea transferului; 

• 347,46 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării; 

• 0,01 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării; 

• 150,03 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor în vederea depozitării; 
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• 121,85 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere 

periculoase; 

• 81 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor din construcții și demolări; 

 

Tarifele menționate mai sus au incluse contribuția pentru economia circulară de 80 lei/ tonă 

aferentă anului 2020 și nu conțin T.V.A.  

În cazul creșterii cantităților pe orice fracție de deșeuri față de cele evidențiate la 

fundamentarea tarifelor modificate prin prezentul Act Adițional, Delegatarul, prin ADIS Bacău, 

poate solicita, iar Delegatul, în termen de maxim o lună de la primirea solicitării Delegatarului, va 

prezenta spre verificare și aprobare, tarifele și fișele de fundamentare aferente cantităților 

rectificate, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Prezenta modificare are ca temei prevederile OUG 74/2018, cu modificările și completările 

ulterioare,  Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare 

a localităților și se întemeiază pe Fișele de Fundamentare anexate la prezentul Act Adițional.  

Art. 2– Fișele de fundamentare - Anexa 1 la prezentul Act Adițional, sunt parte integrantă din 

acesta. 

Art. 3- Se modifică și se completează art. 14 din Contract, se introduce alin. (3) și va avea 

următorul cuprins: 

” Art. 14. (3)- În valoarea totală a facturii lunare emise de către Delegat, va fi evidențiată separat 

valoarea contribuției la economia circulară (80 lei/ tonă fără T.V.A. pentru anul 2020), în vederea 

calculării și reținerii garanției de bună execuția conform contractului.” 

Prezentul Act Adițional a fost încheiat în 3 exemplare originale, în limba română, 

astăzi..........… 2020, la Sediul ADIS Bacău, două pentru ADIS și unul pentru Delegat și intră în 

vigoare la data semnării lui. 

Pentru Delegatar, ADIS                   Delegat, 

Prin Președinte,        Prin Director General, 

Sorin Brașoveanu                                Adrian Mirel Scarlat 


