•

ASOCIATIA DE OEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DE$EURILOR
MUNICIPALE TN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 8 din 26.03.2021

ACTUL ADITIONAL NR. 4
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 SI TRANSFER
AL DE~EURILOR MUNICIP ALE INCLUSIV DE~EURI PERICULOASE DIN DE~EURI
MENA.JERE ~I MANAGEMENTUL STATIILOR DE TRANSFER ~I AL CENTRELOR DE
COLECTARE DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Preambul
Avand 'in vedere:
- dispozitiile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati pub lice ~i dispozitiile LegH IO 1/2006
privind serviciul de salubrizare al localitatilor
- prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii.
- prevederile HG nr. 867/20 I6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari ~i concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii
- dispozitiile Legii nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor, republicata
- dispozitiile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ~i a de~eurilor de
ambalaje, republicata
- dispozitiile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, republicata
- Nota de fundamentare privind aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 1277
din data de ............................. .

Partile:
1. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a De~eurilor Municipale 'in
Judetul Bistrita-Nasaud, cu sediul 111 Bistrita, Strada Pacii, nr. 2A, judetul Bistrita-Nasaud, Romania,
avand cod de identificare fiscala 24003861, reprezentata prin Florin Grigore Moldovan, avand functia de
Pre~edinte, pe de o parte, in calitate de Concedent (denumita in continuare Concedentul sau Delegatarul),
~i

2. Operatorul SC SUPERCOM SA, codul unic de inregistrare CUI RO 3884955, cu sediul principal in
Bucure~ti, str. Gherghitei, nr. 23 C, Sector 2, cod po~tal 022512, reprezentata legal prin Dr. Ee. Ilie Ione)
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Ciuclea, avand functia de Pre~edinte- Administrator Unic, pe de alta parte, in calitate de Concesionar
(denumita in continuare Concesionarul sau Operatorul)
au convenit incheierea prezentului act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. 1.

(1) Avand in vedere interesul public precum ~i demersurile care sunt realizate in prezent de catre
Autoritatea Contractanta in vederea eficientizarii activitatilor avand ca scop cre~terea cantitatilor de
de~euri reciclabile valorificate, cu luarea in considerare a indicatorilor de performanta ai operatorilor
prevazuti de Legea nr. 211/20 l 1, in perioada de 3 (trei) Iuni de la data semnarii prezentului Act
adifional, se deroga partial de la ,,Procedura de facturare", - Anexa 4 la Actul aditional nr. 2 la
Contractul de concesiune nr. l 277/20 l 8 , in sensul ca se permite Operatorului de colectare ~i transport al
de~eurilor sa aplice tariful de colectare al fractiilor reciclabile aprobat prin Actul Aditional nr. 2, inchisiv
in situatia in care procentul de de~euri reciclabile valorificabile, a~a cum rezulta din rapoartele de sortare
lunare, este mai mic de 75%, raportat la cantitatea de de~euri reciclabile colectate ~i admise in Stafia de
Sortare din incinta CMID Tarpiu; in consecinta, se suspenda ~i se inlocuie~te paite din procedura de
facturare a operatorului pentru neatingerea indicatorilor de performanfa, dupa cum este detaliat mai jos:
(2) Astfel, se modifica alineatul (I) din capitolul ,,Aplicarea tarifelor pentru facturare fn cazul
neatingerii indicatorilor de pe,forman/a prevazu/i la Sec/iunea 1, lit B) ,,Jndicatori de pe,forman/a ai
Serviciului Public de salubrizare "" din Procedura de Facturare, Anexa a Actului adifional nr.2 dupa
cum urmeaza:
Notc'i: Indicatorii de pe,forman/a de care se fine cont fn Procedura de facturare sunt cei prevazu/i
in Regulamentul de organizare ~-; func/ionare a Serviciului public de salubrizare, la Sec/iunea I,
lit. B).

,,in cazul fn care procentul de de$euri reciclabile valorificabile rezultate ca urmare a raportului
lunar de sortare este mai mic de 75%, tariful aplicat de operatorul de colectare pentru cantitatea admisa
fn Sta/ia de Sor/are in luna pentru care se emite factura este ace la de de$euri reciclabile, raportat la
mediul de provenien/a al de$eurilor respective (urban/rural), facturarea acestui tariffiind divizata catre
UAT $i A.D.I. De$euri BN, prop01tional cu cantita/ile colectate din UAT-uri, conform fonnulelor
descrise la pct. c) si d) de la paragraful ,,Modu/ de facturare al SC SUPERCO!r/ SA".
Formulele aferente modului de facturare pentru de$eurile reciclabile, conform Procedurii de
facturare, sunt:
c) Facturarea pentru de$eurile re,ciclabile/mediul urban:
Factura catre UAT:
- (643.63 lei x Qc )+TVA;
Factura catre A.DJ De$euri BN:
- (530,04 lei x Qc)+TVA
cO Facturarea pentru de$eurile reciclabile/mediul rnral:
Factura catre UAT:
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- (653.45 lei x Qc )+TVA;
Factura catre A.D.I. De$euri BN:
- (538,07 lei x Qc)+TVA;
Unde:

Qc = cantitatea de de~euri recic/abile colectate lunar de pe raza UAT-ului
Aces! formule de ca/cul includ costurile de sortare ale operatorului de la Sta/ia de Sortare, care
vorfi achitate fn aval de catre S. C. SUPERCOJ\tf SA. acestuia din urma.
Simultan, pentrn neatingerea indicatorului de pe1formanta privind procentul de de$euri reciclabile
valorificabile de minim 75% con/inute fn frac/iile colectate separat, ADI De$euri BN va calcula si va
comunica operatorului SC SUP ERCOlvf SA valoarea sciizamantului din contaminare privitoare la
sumele nefncasate fn contulfrac/iei nevalorificabile, care se determinii potrivitformulei:

SCAZAMANT DE CONTAMINARE = Yr x (100% - Pr¾) x Qc
Unde:
Yr - valoarea lunara de calcul a scazamantului/ tona, determinata de A.DJ. De~euri BN, potrivit formulei:
Yr = (Ctot. V101) / [Qc x (l00%-Pr%)]
Iar,

Pr%= procentul de ambalaje valorificabile din total intrari reciclabile la sortare;
Ctot = (Trec+Tsor) x Qc+adm. taxare inversa

Ytot = Yenituri OIREP +Venituri reciclatori + Venituri taxa UAT

Nota: (1) Formulelor de mai sus Ii se aplicii TVA, uncle este cazul;
(2) Sciizf1mfintul se aplicf1 doar 111 cazul fn care veniturile A.D.I. De!jeuri BN sunt mai mici
decfit costurile de operare privind de!jeurile reciclabile.
Calculul valorii lunare a Yr se determina ~i se transmite de catre A.DJ. De~euri BN 1n maxim 5
zile lucratoare de la inceputul fiecarei luni operatorului SC SUPERCOM SA, impreuna cu indicatorul de
performanta, care va proceda la intocmirea facturilor aferente fractiei reciclabile.
conform procedurii de mai sus, urmand ca din facturile emise catre A.DJ. De~euri BN sa deduca distinct
sumele rezultate din aplicarea scazamintelor.
Aces! mecanism de facturare se aplica pana la concuren/a cantita/ilor de de$euri reciclabile
programate fn calculul fundamentarii tarifelor pentru de$eur;/e reciclabile. La atingerea aces/or
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cantita/i, in situatia in care va persista neatingerea pragului de 75% de de~euri reciclabile valorificabile,
se va aplica exclusiv tariful pentru de~euri reziduale, conform formulei de la pct. a) ~; b) din Procedura
de facturare, Anexa a Actului adi/ional nr.2, cu titlu de penalizare, dupa cum urmeaza:
a) Facturarea pentru de~eurile reziduale/mediul urban~-; rural -zona de case:
- (Trez x Qc) +TVA;
-(Tdepx Qc) +TVA;
b) Facturarea pentru de~·eurile reziduale/mediul urban -zona de blocuri:
- (Trez x Qc) +TVA;
-(Tcompost x Qc) +TVA*
* in limita a 9000 tone/an; cantita/ile care depa~esc aces! prag vorputeafi depozitate urmcind
procedura de la pct. a)"

(3) Pe perioada stipulata la alineatul (I) al prezentului articol se suspenda aplicarea pct. (11) din capitolul
,,Aplicarea tarifelor pentru facturare in cazul neatingerii indicatorilor de pe1fonnan/a prevazu/i la
Sec/iunea 1, lit B) 'Jndicatori de pe,forman/a ai Serviciului Public de salubrizare ' " din Procedura de
Facturare.

(4) Derogarea mai sus mentionata vizeaza exclusiv tariful de facturare al cantitatii de de~euri reciclabile
colectate, fara a putea fi interpretata ca o renuntare la obligatiile Operatorului de a respecta 1ntocmai
indicatorii de performanta prevazuti in Contract, Regulamentul de salubrizare sau orice alte prevederi
aplicabile acestora.
(5) Terrnenul instituit de prezentul articol nu este supus prelungirii automate, la expirarea acestuia, 111
lipsa aprobarii unei noi Proceduri de facturare prin alt Act aditional la Contractul de concesiune,
urmand a se aplica in continuare Procedura de facturare in forrna aplicabila conform Actului
Aditional nr. 2, procedura anterioara derogarii procedurii de facturare prin incheierea de Acte
Aditionale.
(6) Ulterior realizarii analizei privind circuitul ~i trasabilitatea de~eurilor reciclabile din SMID BistritaNasaud, Concedentul va elabora o noua formula de facturare ~i de aplicare a penalizarilor in cazul
neatingerii indicatorilor de performanta a~a cum prevede Legea, care sa asigure justa plata pentru
operatori privind serviciile prestate, pe de o patte, dar ~i interesul membrilor A.DJ. De~euri BistritaNasaud ~i nemijlocit al cetatenilor din localitatile cornponente, pe de alta parte.
(7) Avand in vedere prevederile Legii nr. 249/2015 precum ~i montajul financiar aplicabil la nivelul
SMID Bistrita-Nasaud, potrivit caruia finantarea serviciului este realizata in parte din contributiile
1ncasate de la OIREP ~i sumele 1ncasate de la reciclatori, luand 111 calcul totodata matricea riscurilor
aplicabila serviciului ~i criteriile de performanta stabilite 111 sarcina operatorului de salubrizare, partile
stabilesc faptul ca sumele aferente facturilor emise de Operator catre A.DJ. De~euri Bistrita-Nasaud
vor fi facturate in integralitate de catre Operator, printr-o singura factura emisa doar la finalul
perioadei de apl icare a prezentului Act aditional, iar A.D.I. De~euri Bistrita-Nasaud va achita sumele
1ncasate de la reciclatori ~i OlREP-uri pana la ace! moment (Organizatiile care Implernenteaza
Raspunderea Extinsa a Producatorilor).
(8) Eventualul rest de plata ramas 'intre sumele facturate de Operator ~i sumele achitate de A.D.I. De~euri
Bistrita-Nasaud, se va achita de Asociatie pe masura ce aceasta va incasa efectiv sumele de la
reciclatori ~i OIREP-uri. Pentru mai multa claritate, partile stabilesc ca orice termen de plata se
suspenda pana la momentul incasarii sumelor de la reciclatori ~i OIREP.
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Art. 2.
(I) Orice clauze ale contractului de delegare ~i ale Actelor Aditionale anterior 1ncheiate care contravin
prezentului Act Aditional se suspenda pe durata aplicarii acestuia;
(2) Toate celelalte clauze ale contractului de delegare ~i ale actelor aditionale anterioare raman
neschimbate.
Art. 3. Partile au decis sa 111cheie astazi, ................., prezentul Act Aditional 111 4 exemplare, respectiv 3
exemplare pentru Autoritatea Contractanta ~i 1 exemplar pentru Operator.
Art. 4. Prezentul Act Aditional produce efecte pentru procedura de facturare exclusiv pentnr: 3 (trei)
luni de la data semnarii prezentului Act adifional

Prezentul Act Aditional s-a 1ncheiat 111 temeiul Hotararii AGA A.DJ. De~emi Bistrita-Nasaud nr ...... din

AUTORITATEA CONTRACTANTA,
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
pentru gestionarea integrata a
de~eurilor municipale in
judetul Bistri~-Nasaud

OPERATOR,
S.C. SUPERCOM - S.A.
PRE~EDINTE - Administrator Unic,
Dr. Ee. Ilie Ionel CIUCLEA

prin Pre~edinte,
Florin Grigore MOLDOVAN

5

