ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea
realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilorîn Judeţul Neamţ"
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ
Avănd în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 20221 din 07.10.2015 a Primarului oraşului
Tîrgu Neamţ
Văzând raportul de specialitate nr. 20221 din 07.10.2015 al compartimentului de
specialitate cu atribuţii în domeniu.
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate.
În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRÂŞTE:
Art.1: Se aprobă Actul Adiţional nr. 2 la Acordului de Parteneriat aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr. 168 din 30.12. 2009, încheiat în vederea
realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ", între
oraşul Tîrgu Neamţ prin Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ cu unităţile administrativteritoriale din judeţul Neamţ, prin consiliile locale respective, membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2: Se împuterniceşte domnul Apopei Vasile, Administrator Public al oraşului Tîrgu
Neamţ să semneze în numele oraşului Tîrgu Neamţ Actul Adiţional aprobat potrivit art. 1.
Art.3: Secretarul oraşuluiTîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.

Iniţiator
Primar,
Vasilică Harpa

Avizat legalitat
Secretar oraş,
Jr. Laura Elena Maftei

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ
Birou Investiţii
Compartiment Transporturi

Aprob
Primar

Vasilică Harpa

Nr. 20221 din07.10. 2015

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006, republicată, "Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din
sfera serviciilor comunitare de utiliăţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor".
Totodată în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) ale aceleiaşi legi, "Autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte
înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor".
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, "Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea
unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte
de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a
administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii
principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare
sau asociere".
Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din care fac parte toate
cele 84 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, a fost una din condiţiile de eligibilitate
pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu-Axa prioritară 2.
Scopul Asociaţiei îl constituie realizarea proiectelor de management integrat al deşeurilor şi
furnizarea în comun a serviciilor de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor
municipale, prin gestiunea delegată a activităţilor ce compun serviciile, pe baza unor contracte de
delegare a gestiunii atribuite operatorilor prin licitaţie publică conform procedurilor Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, care se completează cu normele procedurale
reprezentate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii.
Acordul de Parteneriat în scopul realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Neamţ” a fost aprobat de Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ prin
Hotărârea nr. 168 /2009, fiind totodată aprobat de toate unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul
Neamţ, prin hotărârile consiliilor locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECONEAMŢ ”.
În urma consultării cu reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale, semnatare ale
Acordului de Parteneriat, precum şi a modificării legislaţiei în vigoare s-a stabilit montajul
instituţional necesar implementării în bune condiţii a proiectului prin Actul adiţional nr.1 la Acordul
de Parteneriat, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului al oraşului Tîrgu Neamţ nr. 179/.2014,
document aprobat de toate celelalte unităţi administrativ teritoriale, membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ”.
În conformitate cu propunerile şi recomandările Autorităţii de Management POS Mediu a
fost iniţiat Actul adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat, document care are în vedere, în principal,
următoarele aspecte:
- se modifică art.7, alin.(2), alin. (4), alin.(5), alin.(6), alin. (7), alin. (9) şi alin.(8), art.8,

-

-

alin.(1) şi art.9, alin.(1) referitoare la montajul instituţional: toate contractele de
delegare a serviciilor de salubrizare se vor încheia în conformitate cu Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
cu modificările şi completările ulterioare, prin licitaţie publică deschisă pe toate cele
patru zone ale judeţului, prin delegarea tuturor activităţilor componente ale serviciului
de salubrizare pentru fiecare operator zonal desemnat;
se modifică art.7, alin.(10), alin. (11) şi Anexa 2 care reglementează arondarea
localităţilor urbane şi rurale la staţiile de compostare Piatra Neamţ şi Tîrgu Neamţ
existente la nivelul judeţului precum şi monitorizarea de către A.D.I. ECONEAMȚ a
contractelor delegate;
se modifică art. 8, alin. (3) privind evaluarea cantităţilor de deşeuri;
la art. 10 se introduce un alineat nou, (3)^1 conţinând prevederi privind finanţarea
contractelor de delegare a serviciilor prin taxele încasate de către unităţile administrativ
teritoriale şi se modifică în mod corespunzător şi prevederile alin. (5) al art. 10.

se modifică art.10, alin. (4) şi Anexa 3 privind fluxurile financiare în sensul clarificării şi
simplificării fluxurilor financiare şi adaptării acestora la noul montaj instituţional;
- Prevederile cuprinse la pct. 16 din Actul Adițional nr. 1/05.12.2014 la Acordul de
Parteneriat încheiat între localităţile membre ale A.D.I. "ECONEAMŢ" se abrogă.
În consecinţă, noul proiect de hotărâre propus, denumit modificarea şi completarea
Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, se bazează pe recomandările Autorităţii de Management POS Mediu,
fiind prezentat în Actul Adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat anexă la prezenta hotărâre.
Menţionăm faptul că modificările aduse nu au implicaţii financiare în ceea ce priveşte
contribuţia consiliului local la cofinanţarea proiectului.
În conformitate cu art.16 din Acordul de Parteneriat, "Orice modificare a clauzelor
prezentului Acord, va fi făcută prin Act adiţional aprobat şi semnat de toate părtile şi în conformitate
cu cerinţele prevăzute de Decizia de Finanţare a Proiectului".
În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a fi aprobat.
-

Compartiment Transporturi
Ing. Cojocariu Nicolae Cezar

Primăria oraşului Tîrgu Neamţ
Primar
Nr .20221 din 07.10.2015
EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
În contextul pregătirii Aplicaţiei de finanţare pentru realizarea managementului integrat al
deşeurilor în judeţul Neamţ şi având în vedere obligativitatea respectării condiţiilor de eligibilitate în
conformitate cu cerinţele POS Mediu, a fost aprobat Documentul de Poziţie denumit Acordul de
Parteneriat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Neamţ”, încheiat între Judeţul Neamţ şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale, membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”.
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ a aprobat Acordul de Parteneriat prin Hotărârea 168
din 30.12.209, acesta fiind aprobat şi prin hotărârile tuturor consiliilor locale din judeţ, membre ale
asociaţiei.
În urma consultării cu reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale, semnatari ai Acordului
de Parteneriat, precum şi a modificării legislaţiei în vigoare s-a stabilit montajul instituţional necesar
implementării în bune condiţii a proiectului prin Actul adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat care a
fost aprobat prin Hotărârea Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr. 179/2014.
Modificările aduse au vizat în principal activităţile legate de proiect, finanţarea acestuia,
precum şi delegarea serviciilor de salubrizare a localităţilor şi au avut în vedere recomandările
anterioare ale echipei de asistenţă tehnică, precum şi concluziile întâlnirilor organizate cu primarii
din localităţile componente ale celor patru zone din judeţul Neamţ.
După aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat de către toate unităţile
administrativ teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ”,
Autoritatea de Management POS Mediu nu a fost de acord în totalitate cu prevederile acestuia, fapt
ce a determinat necesitatea argumentării temeinice a modificărilor propuse şi iniţierea Actului
adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat.
În urma corespondenţei purtată cu Autoritatea de Management POS Mediu cât şi a
discuţiilor purtate la întâlnirea convocată de Ministerul Fondurilor Europene în data de 21 mai 2015,
la sediul Autorităţii de Management POS Mediu din cadrul Direcţiei Generale Programe
Infrastructură Mare, cu toţi factorii implicaţi în elaborarea montajului instituţional, au fost respinse
unele din propunerile noastre pe motiv că nu respectă condiţiile prevăzute în Aplicaţia de Finanţare
şi legislaţia în domeniul achiziţiilor publice (atribuirea directă a contractelor de delegare pentru Zona
1 sub-zona Roznov şi Zona 3 Tîrgu Neamţ) reiterându-se regula impusă de finanţator, aceea de a
organiza licitaţie publică deschisă pentru toate contractele.
Proiectul de hotărâre propus, denumit modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat
în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,
conform Actului Adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat, anexă la prezenta hotărâre, ţine cont de
toate recomandările şi observaţiile formulate de către AM POS Mediu, care vizează activităţile
legate de proiect, finanţarea acestuia şi delegarea seviciilor de salubrizare a localităţilor.

Având în vedere cele de mai sus, am iniţiat şi redactat proiectul de hotărâre anexat,
proiect pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră.

PRIMAR
Vasilică Harpa

Consiliul Local al _______________________

Anexa la Hotărârea
nr. _____ din ______

Actul Adițional nr. 2 din………………..2015
la Acordul de Parteneriat în vederea realizării proiectului "Sistem de management
integrat a deșeurilor în județul Neamț" încheiat între localitățile membre ale A.D.I.
"ECONEAMȚ", cu modificările ulterioare

1. Art. 7, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:
(2) Procedurile de delegare, respectiv atribuirea contractelor de gestiune prin licitație
publică, se vor pregăti, organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor prezentului Acord de
Parteneriat.
2. Art. 7, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:
(4) Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, respectiv UIP, va iniția și va derula
procedurile de achiziție publică din cadrul Proiectului, privind atribuirea:
- contractelor de lucrări (construirea unui depozit județean pentru deșeurile
nepericuloase la Girov; a stațiilor de transfer la Cordun, Tîrgu Neamț, Tașca, a stației
de sortare la Cordun, închiderea depozitelor neconforme din Municipiul Roman,
Orașul Tîrgu Neamț și Orașul Bicaz, precum și închiderea spațiilor de depozitare
neconforme din mediul rural);
- contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii aferente derulării
Proiectului;
- contractul de delegare privind operarea depozitului conform care se referă
la activitatea componentă a serviciului de salubrizare menționată la lit. f) a alin. (1);
3. Art. 7, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:
(5) ADI "ECONEAMȚ" cu sprijinul de specialitate al Unității de Implementare a
Proiectului din Consiliul Județean Neamț, va iniția și va derula în numele și pe seama
Județului NEAMȚ precum și a unităților administrativ teritoriale asociate de pe raza
teritorială a zonei 1, zonei 2, zonei 3 și a zonei 4 ale Județului Neamț, a căror
arondare este prezentată în Anexa 2 – revizia 2, câte o procedură de atribuire pentru
delegarea activităților componente ale serviciului de salubrizare menționate la lit. a),
b), c), d) și e) ale alin. (1), art. 7.
4. Art. 7, alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:
(6) Componența Comisiilor de evaluare pentru fiecare licitație va fi stabilită după cum
urmează:
- în condițiile alin. (4), art. 7, componența Comisiei va fi stabilită de Președintele
Consiliului Județean;
- în condițiile alin. (5), art. 7, componența Comisiei va fi stabilită pentru fiecare zonă
în parte prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară din zona respectivă, pe baza propunerilor Președintelui Consiliului
Județean și ale primarilor din unitățile administrativ-teritoriale.
5. Art. 7, alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:
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(7) În situația în care una sau mai multe unități administrativ-teritoriale au în derulare,
la data (estimată) de începere a contractului de delegare atribuit prin procedurile
menționate la alin.(5) art. 7, un contract legal atribuit pentru una sau mai multe dintre
activitățile componente ale serviciului de salubrizare menționate la lit. a), b), c), d) și
e) ale alin. (1) art. 7, procedura de delegare va include și unitățile administrativteritoriale respective, cu mențiunea că operatorul selectat va începe execuția
activităților prevăzute de contractul de delegare care face obiectul contractului în
derulare numai la încetarea acestuia. Durata contractului legal atribuit se stabilește
luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor prevăzute în sarcina
operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare, în condițiile Legii
101/2006. Contractele de delegare aflate în vigoare, inclusiv cele din ariile PHARE și
ISPA, încetează la datele precizate în Cererea de finanțare și documentele anexate
ei (Aplicația de finanțare, Analiza instituțională etc.).
6. Art. 7. alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:
(8) Primarii din unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de autorități executive și de
semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, care au în derulare, la data
(estimată) de începere a contractului de delegare atribuit prin procedurile menționate
la alin. (5) art. 7, un contract legal atribuit pentru una sau mai multe dintre activitățile
componente ale serviciului de salubrizare menționate la lit. a), b), c), d) și e) ale alin.
(1) art. 7, se obligă să modifice acest contract în conformitate cu prevederile SMID (se
va prevedea: colectarea selectivă conform contractului pe zonă, transportul deșeurilor
reciclabile la stația de sortare la care este arondată localitatea, transportul deșeurilor
reziduale la stația de transfer care deservește zona). În cazul în care operatorul nu
poate executa aceste activități, primarii unităților administrativ-teritoriale vor face
demersuri pentru rezilierea acestor contracte.
7. Art. 7, alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:
(9) Stațiile de sortare și compostare realizate prin proiectele PHARE – CES și ISPA
rămân în funcțiune și sunt operate în condițiile stabilite prin aceste proiecte. Aceste
instalații împreună cu ariile de operare aferente sunt integrate în SMID și în licitațiile
publice care vor fi lansate în zonele respective; la încetarea obligațiilor asumate de
autoritățile administrațiilor publice locale prin contractele de finanțare, operarea și
administrarea respectivelor instalații va fi efectuată de către titularul contractului de
delegare selectat conform art. 7 alin. (5) din prezentul Acord.
8. Art. 7, alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:
(10) În Județul Neamț există o stație de sortare și o stație de compostare realizate
printr-un proiect ISPA situate în Municipiul Piatra Neamț. Capacitatea acestor stații
permite deservirea mai multor localități. În acest sens Consiliul Local Piatra Neamț și
operatorul instalației de gestionare a deșeurilor vor încheia un act adițional la
contractul de concesiune privind operarea stației de sortare și a stației de
compostare, pentru extinderea ariei de deservire a acestora de la o localitate
(municipiul Piatra Neamț) la mai multe localități, după cum urmează:
ü Aria de acoperire a stației de sortare din Municipiul Piatra Neamț se extinde astfel
încât să deservească, în plus față de Municipiul Piatra Neamț toate localitățile
aparținând de sub-zona 1 Piatra Neamț așa cum sunt ele incluse în Anexa 2 –
revizia 2.
ü Aria de acoperire a stației de compostare din municipiul Piatra Neamț se extinde
astfel încât să deservească, în plus față de Municipiul Piatra Neamț, următoarele
localități:
- localitățile urbane Roman, Bicaz și Roznov din care se vor colecta deșeurile
biodegradabile colectate separat de la populație și deșeurile verzi (deșeuri din parcuri,
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grădini și piețe);
- toate localitățile rurale din Județul Neamț, cu excepția celor arondate stației de
compostare de la Tîrgu Neamț (respectiv cu excepția localităților Pipirig, Bălțătești, Agapia,
Vînători Neamț, Ghindăoani, Grumăzești, Drăgănești, Brusturi, Răucești, Timișești,
Urecheni, Păstrăveni, Țibucani, Tupilați, Petricani, Războieni și Crăcăoani) din care se vor
colecta deșeurile verzi (deșeuri din parcuri, grădini și piețe).
9. Art. 7, alin. (11), se modifică și va avea următorul conținut:
(11) Actul adițional la contractul prevăzut la art. 7, alin. (10), va prevedea
monitorizarea de către ADI a contractului de operare a instalațiilor, în numele și pe
seama membrilor săi.
10. Art. 8, alin. (1), se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Vor fi selectate următoarele categorii de operatori, pentru activitățile care sunt
parte a serviciului de salubrizare, prin procedura de licitație publică:
- operatori pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale de la generatori la stațiile de
sortare, compostare, transfer sau depozitul Girov, după caz, și pentru operarea stațiilor de
sortare, compostare și transfer după cum urmează:
I. pentru zona 1 – operator pentru colectarea și transportul deșeurilor de la generatori la
stația de sortare Piatra Neamț și Roznov, la stația de compostare Piatra Neamț și la depozitul
Girov și pentru operarea stației de sortare Piatra Neamț, a stației de sortare Roznov și a
stației de compostare Piatra Neamț;
II. pentru zona II – operator pentru colectarea și transportul deșeurilor de la generatori la
stația de sortare Cordun și la stația de transfer Cordun, operarea stației de sortare Cordun,
operarea stației de transfer Cordun, transportul deșeurilor la depozitul Girov, transportul
deșeurilor la stația de compostare Piatra Neamț;
III. pentru zona III – operator pentru colectarea și transportul deșeurilor de la generatori la
stația de sortare Tîrgu Neamț, stația de compostare Tîrgu Neamț și la stația de transfer Tîrgu
Neamț, operarea stației de sortare Tîrgu Neamț, operarea stației de transfer Tîrgu Neamț,
operarea stației de compostare Tîrgu Neamț și transportul deșeurilor la Girov;
IV. pentru zona IV –. operator pentru colectarea și transportul deșeurilor de la generatori la
stația de sortare Tașca și stația de transfer Tașca, operarea stației de sortare Tașca,
operarea stației de transfer Tașca, transportul deșeurilor la stația de compostare Piatra
Neamț și la depozitul Girov.
Acești operatori vor fi denumiți în continuare Operatori Zonali (OZ);
- un operator pentru operarea depozitului conform de la Girov. Acest operator va fi denumit în
continuare Operator Depozit (OD).
11. Art. 8, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:
(3) În scopul evaluării corecte a cantităților de deșeuri provenite din fiecare zonă de
colectare, Operatorii Zonali sunt obligați să implementeze un sistem de identificare
a containerelor provenite din fiecare din cele 4 zone.
12. Art. 9, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul va fi:
a) Județul Neamț pentru contractele de lucrări de construcții ale bunurilor ce vor fi
parte ale sistemului de management integrat al deșeurilor;
b) Județul Neamț pentru contractele de furnizare de bunuri și echipamente, finanțate
din Fonduri Europene;
c) Județul Neamț împreună cu comuna Girov – pentru contractul de operare a
depozitului Girov;
d) ADI „ECONEAMȚ” în numele și pe seama județului Neamț precum și a unităților
administrativ-teritoriale din fiecare zonă, în baza mandatului special acordat prin Hotărâri ale
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Consiliului Județean și ale Consiliilor Locale din fiecare zonă, în conformitate cu actele
constitutive ale Asociației, pentru:
I. Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor
de la generatori la stația de sortare Piatra Neamț sau stația de sortare Roznov, la stația de
compostare Piatra Neamț și la depozitul Girov și pentru operarea stației de sortare Piatra
Neamț, a stației de sortare Roznov și a stației de compostare Piatra Neamț;
II. Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor
de la generatori la stația de sortare Cordun și la stația de transfer Cordun, operarea stației de
sortare Cordun, operarea stației de transfer Cordun, transportul deșeurilor la depozitul Girov,
transportul deșeurilor la stația de compostare Piatra Neamț;
III. Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor
de la generatori la stația de sortare Tîrgu Neamț, la stația de compostare Tîrgu Neamț și la
stația de transfer Tîrgu Neamț, operarea stației de sortare Tîrgu Neamț, operarea stației de
compostare Tîrgu Neamț, operarea stației de transfer Tîrgu Neamț și transportul deșeurilor la
depozitul Girov.
IV. Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor
de la generatori la stația de sortare Tașca și stația de transfer Tașca, operarea stației de
sortare Tașca, operarea stației de transfer Tașca, transportul deșeurilor la stația de
compostare Piatra Neamț și la depozitul Girov.
13. Titlul Capitolului VI se modifică și va avea următorul conținut:
CAPITOLUL VI. Finanțarea serviciilor de salubrizare
14. La art. 10, după alin. (3) se introduce alin. (3)^1 cu următorul conținut:
(3)^1 Pentru utilizatorii serviciului care nu au un contract de prestări servicii în
executare cu operatorul delegat, finanțarea activităților serviciului de salubrizare
delegate prin contractele menționate la art. 9 alin. (1) litera d) se face de către unitatea
administrativ-teritorială din taxele încasate prin aplicarea prevederilor art. 26, alin. (1),
lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) a serviciului de
salubrizare a localităților.
15. Art. 10, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:
(4) Finanțarea contractelor de delegare va fi efectuată astfel (Anexa 3-revizia 2
privind fluxurile financiare):
a) Pentru serviciul prestat de către OZ, acesta va încasa contravaloarea acestuia calculată
sub forma:
- unui tarif lunar per capita (lei/persoană), în baza unui contract încheiat cu fiecare
gospodărie individuală, respectiv asociație de locatari/proprietari – în cazul deșeurilor
menajere colectate de la populație;
- unor tarife/cantitate (lei/tonă), în baza unui contract încheiat cu fiecare persoană juridică
– în cazul deșeurilor similare, și a altor categorii de deșeuri municipale generate de
persoanele juridice.
b) Valoarea fiecărui dintre aceste tarife va fi stabilită în cursul procedurii de delegare și va
include pe lângă costurile legate de colectarea și transportul deșeurilor, cota parte din
costurile pentru operarea stațiilor de sortare și transfer, cota parte din costurile legate de
valorificarea deșeurilor și costurile cu depozitarea deșeurilor. OZ vor achita către operatorii
instalațiilor de gestionare a deșeurilor (de exemplu: instalații pentru compostarea deșeurilor
și instalații pentru valorificarea deșeurilor) contravaloarea acestor operații inclusiv costul
depozitării deșeurilor reziduale generate de aceste localități. OZ va achita către OD costul
depozitării deșeurilor reziduale generate de localități și pe care OZ le transportă la depozit.
c) OZ va plăti Consiliului Județean Neamț și localităților pe teritoriul cărora se află amplasate
instalațiile pentru gestiunea deșeurilor partea cuvenită (redevența).
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16. Art. 10, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:
(5) Plata serviciilor se va face prin încheierea de contracte individuale între utilizatorii
casnici și non-casnici și OZ al zonei respective. Pentru utilizatorii serviciului care nu au
un contract în executare cu operatorul delegat plata serviciilor se face de către
unitatea administrativ-teritorială, din bugetul local, în condițiile art. 10, alin. 3^1.
17. Anexa 2 – revizia 1 se modifică și se înlocuiește cu Anexa 2 – revizia 2 la
prezentul Act Adițional.
18. Anexa 3 – revizia 1 se modifică și se înlocuiește cu Anexa 3 – revizia 2 la
prezentul Act Adițional.
19. Prevederile cuprinse la pct. 16 din Actul Adițional nr. 1/05.12.2014 la Acordul de
Parteneriat încheiat între localitățile membre ale A.D.I. "ECONEAMȚ" se abrogă.
20. Toate prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între localitățile membre ale
A.D.I. "ECONEAMȚ", modificat prin Actul Adițional nr. 1/05.12.2014, care nu au
fost expres modificate prin prezentul Act Adițional, rămân neschimbate.
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Anexa 2-revizia 2
În tabelul de mai jos sunt evidenţiate zonele arondate staţiilor de sortare, transfer şi a noului depozit
judeţean de la Girov:

ZONA 1 PIATRA NEAMŢ - transportul deşeurilor direct la depozitul Girov
Localitate
Piatra Neamţ
Alexandru cel Bun
Bârgăoani
Bodeşti
Borleşti
Cândeşti
Costişa
Dobreni
Dochia
Aria de acoperire a Staţiei de
Dragomireşti
sortare de la Piatra Neamţ
Dumbrava Roşie
(existentă)
Făurei
Gârcina
Girov
Mărgineni
Negreşti
Pîngăraţi
Podoleni
Români
Ruginoasa
Ştefan cel Mare
Tazlău
Zăneşti
Roznov
Aria de acoperire a Staţiei de
Piatra Şoimului
sortare de la Roznov
Rediu
(existentă)
Săvineşti
ZONA 2 - transportul deşeurilor la staţia de transfer de la Cordun

Aria de acoperire a Staţiei de
sortare de la Cordun
(investiţie nouă)

Localitate
Roman
Bahna
Bîra
Boghicea
Boteşti
Bozieni
Cordun
Doljeşti
Dulceşti
Gâdinţi
Gherăeşti
Horia
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Icuşeşti
Ion Creangă
Moldoveni
Oniceni
Pânceşti
Poienari
Sagna
Săbăoani
Secuieni
Stăniţa
Tamăşeni
Trifeşti
Valea Ursului
Văleni
ZONA 3 - transportul deşeurilor la staţia de transfer de la Tîrgu Neamţ
Localitate
Tîrgu Neamţ
Agapia
Bălţăteşti
Brusturi
Crăcăoani
Drăgăneşti
Ghindăoani
Aria de acoperire a staţei de
Grumăzeşti
sortare de la Tîrgu Neamţ
Păstrăveni
(existentă)
Petricani
Pipirig
Răuceşti
Războieni
Timişeşti
Tupilaţi
Ţibucani
Urecheni
Vanători Neamţ
ZONA 4 BlCAZ - transportul deşeurilor la staţia de transfer de la Taşca
Localitate
Bicaz
Bicaz Chei
Bicazu Ardelean
Borca
Ceahlău
Aria de acoperire a Staţiei de
Dămuc
sortare de la Taşca (existentă)
Farcaşa
Grinţieş
Hangu
Poiana Teiului
Tarcău
Taşca
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