
HOTĂRÂREA NR. 222

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

privind aprobarea actului aditional nr. 5 la contractul pentru "Delegarea prin concesiune a
gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale

in zona 1 - Busteni"

Avand in vedere:
Referatul de aprobare întocmit de Primarul orasului Sinaia înregistrat sub
nr.38118/13.12.2019
Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politia Locala,
înregistrat sub nr.38126/ 13.12.20 19
- Notificarea nr. 3104/18.10.2019, formulata de SC Comprest SA Brasov, reprezentata de
cabinet avocat Vass Iulia- Erzsebet
- adresele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru serviciul de
salubrizare Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova nr. 35961126.11.2019,
36736/03.12.2019 prin care aceasta mentioneaza faptul ca ne aflam în perioada de remediere (
90 de zile de la primirea Notificarii) si că neaprobarea ajustării tarifelor contractului pentru anii
2019 si 2020 poate duce la rezilierea contractului în luna ianuarie 2020.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu :
- Legea 10112006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 6, alin.(1), lit. 1;
- Ordinul 109 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor,
- Legea 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Contractul nr.2219/17 .11.2016 incheiat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova si SC Comprest SA Brasov;

In temeiul OUG 5712019 privind codul administrativ, art 129 alin. (1) , alin (2) lit d) coroborat
cu art 196, alin (1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOT ĂRĂŞTE:

ART.l. - Aprobă Actul adiţional nr.5 la contractul pentru delegarea prin concesiune a gestiunii
activitatii de colectare, transport şi transfer a deşeuri lor municipale în zona 1 Busteni, nr.
2219/17.11.2016, conform documentului prevazut in anexa 1.



ART.2. Acordă mandat special şi împutemiceste Viceprimarul orasului Sinaia în persoana
domnului Bădăran Gheorghe, să voteze şi să semneze în numele şi pentru Consiliul Local
Sinaia actul aditional li. 5 la contractul li. 2219117.11.2016.

ART.3. Biroul Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politiei Locale Sinaia va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 19 decembrie 2019

DAVID .I.~'jI'I'.l.UIJ

PREŞEDINTE D

l ex. Prefect
l ex. Primar
l ex. Directia Politie Locală
l ex. ADI
l ex. Se. Comprest SA
l ex. Se va afisa pe site-ul propriu



Anexa la HCL. nr.222/2019

Act adiţional nr. 5/ .
la contractul nr. 2219/COMIE/17.11.2016

"DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE COLECTARE,
TRANSPORT SI TRANSFER A DESEURILOR MUNICIPALE IN ZONA 1 BUSTENI"

Preambul
La data de 17 iulie 2018 a fost publicată OUG nr. 7412018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 21112011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019,
În scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute de actul normativ anterior enunţat, în
sensul acordării dispoziţiilor contractuale şi actelor adiţionale sub secvente (dacă este cazul) cu
modificările legislative care impun a se opera unele modificări în cadrul contractelor încheiate
între autorităţile publice locale/ ADI si operatorii de salubrizare,

Părţile:
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE
PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE PARTENERIATUL PENTRU
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR PRAHOVA, cu sediul în Ploieşti, strada B-dul
Republicii nr. 2-4 Palatul Administrativ, camerele 610 si 611 judeţul Prahova, înregistrată
Registrul asociaţiilor si fundaţiilor de pe lângă judecătoria Ploieşti cu numărul 38115.10.2009,
cod de înregistrare fiscala 26119626, cont R092BTRLRONCRT0258910401 deschis la Banca
Transilvania Ploieşti,
reprezentată de Bogdan-Andrei Toader, având funcţia de Preşedinte ADI în numele şi pe
seama unităţilor administrativ-teritoriale membre: Judetul Prahova, orasele Azuga, Busteni,
Sinaia (aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar), denumită
în cele ce urmează "Delegatar", pe de o parte,
şi
şi SC COMPREST SA, cu sediul în Brasov, strada Vlad Tepes, nr. 13, judeţul Brasov,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov cu numărul
J08/911/07.04.1994, cod unic de înregistrare R01095130, cont R027RNCB005300985200001
deschis la BCR Brasov, reprezentată de Barbat Emil, având funcţia de director general, în
calitate de delegat, denumită în cele ce urmează "Delegat", pe de altă parte,
Denumite în continuare împreună "Părţile" şi separat "Partea",
au convenit modificarea şi completarea contractului de delegare prin concesiune nr.
2219/COMIE/17.11.2016, după cum urmează:
Art. 1. ARTICOLUL 1- DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE se modifică şi se completează cu
următoarele:
"Biodeşeuri" - deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare
sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante,
comerţul cu ridicata, de la firme de catering şi magazinele de vânzare cu amănuntul, deşeuri
similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare;



"Colector" - orice întreprindere/operator economic care desfăşoară o activitate autorizată de
colectare şi acţionează în nume propriu pentru strângerea deşeurilor de la terţi în vederea
transportării la o instalaţie de tratare;
"Deşeuri municipale" -
a) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul,
sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile
voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila;
b) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile
respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.
Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose
septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din
uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări.
"Pregătirea pentru reutilizare" - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin
reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt
pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare;
"Producător de deşeuri" - producătorul iniţial de deşeuri sau orice persoană care efectuează
operaţiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a
compoziţiei acestor deşeuri;
"Producător iniţial de deşeuri" - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri;
"Rambleiere" - operaţiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deşeuri nepericuloase
adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de
amenajare a teritoriului. Deşeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deşeuri, să fie
adecvate pentru scopurile menţionate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară
pentru atingerea acestor scopuri,'
"Schema de răspundere extinsă a producătorului" - set de măsuri luate de stat pentru a se
asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau financiară şi
organizatorică pentru gestionarea stadiului de deşeu din ciclul de viaţă al unui produs.
Art. II. Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI - alineatul (1) se completează cu
evidentierea următoarei activitati:

• "colectarea separată şi transportul separat - pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeuri le municipale".

Art. III. Articolul 7 OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI se completează cu lit. k) după cum
urmează:
"k) să îndeplinească toate obligaţiile prevăzute de prezentul Contract sau de legislaţia incidentă
(inclusiv modificările legislative care vor apărea pe parcursul implementării contractului)".
Art. IV. Articolul 8 OBLIGAŢIILE DELEGATULUI se completează cu lit. dd) şi ee) după
cum urmează:
"dd) să îndeplinească toate obligaţiile prevăzute de prezentul Contract sau de legislaţia
incidentă (inclusiv modificările legislative care vor apărea pe parcursul implementării
contractului)".
"ee) să suporte contribuţia pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale
destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă
prevăzuţi în Anexa 8 la prezentul contract".

Art. V. Articolul 10 -TARIFUL, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
"(1) Începând cu data semnării prezentului act adiţional, tarifele aplicate sunt:



Din care:

Tarif colectare Tarif colectare şi
Tarif colectare

Total tarif separată şi transport
colectare deseuri

Tarif colectare şi separată şi transport transport
separat al deşeurilortransport deşeurilor separat al deşeuri lor deşeurilor

municipale pentru municipale municipale municipale
munidpale

Utilizatorii Casnici recidabile colectatereziduale pentru reciclabile colectate pentru pentru
urban pe fractii - pentruUtilizatori Casnici pe fractii - pentru Utilizatori Non

urban Util izatori Casnlci Casnici
Utilizatori Non

lei/loc/luna fara urban Casnic!
TVA lei/ loc/luna fara lei/tona fara TVA

TVA lei/ loc/luna fara lei/tona fara TVA

TVA

An 2019 11.23 9.24 1.99 299.77 985.22
An 2020 12.55 10.49 2.06 337.48 1018.15

Nota: pentru cresterea gradului de reciclare, operatorul suporta pentru agenti economici, din bugetul
propriu, cheltuiala reala a deseurilor reciclablle rezultata din indicatori, tinte si calcule, cheltuiala ce
va fi acoperita ulterior, din sumele primite de la OIREP-uri.

Ari. VI. Articolul 11 REDEVENTA, alineatul (l) se modifica si devine: Pentru fiecare an
contractual Delegatul va plati Delegatarului in contul R065BTRLRONCRT0258910402
deschis de ADI la Banca Transilvania Suc Ploiesti, o redeventa in suma de:
Anul 1 contractual- aprilie 2017 - martie 2018 -71.759,21 lei/an;
Anul 2 contractual - aprilie 2018 - martie 2019 - 71.271,97 lei/an;
Anul 3 contractual- aprilie 2019 - martie 2020 - 222.299,72 lei/an;
Anul 4 contractual - aprilie 2020 - martie 2021 - 220.734,79 lei/an;
Anul 5 contractual- aprilie 2021 - martie 2022 - 219.152,10 lei/an;
Anul 6 contractual - aprilie 2022 - martie 2023 - 223.258,08 lei/an;
Anul 7 contractual - aprilie 2023 - martie 2024 - 227.426,09 lei/an;
Anul 8 contractual - aprilie 2024 - martie 2025 - 231.657,54 lei/an;
Ari. VII. Avand in vedere adresa SC Comprest SA nr. 180/20.03.2019, se modifica art.46,
alin.(l), lit a) si va avea urmatorul continut:
a) Pentru delegat
În atenţia: Manager Proiect, Dna Pescaru V. Maria-Mihaela
Adresa corespondenta:Str. Vlad Ţepeş, nr. 13, Braşov-500092,jud Brasov
Fax: 0268/472.146
E-mail: <sinaia@comprest.ro>
Tel: +40737963 888

Ari. VIII. Restul prevederilor contractuale rămân nemodificate.
Încheiat astăzi , în 2 exemplare originale, cu aceeaşi forţă probantă.


