ANEXA la HCL nr.______/ 29.05.2019
ACT ADIȚIONAL NR.6
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE
SALUBRIZARE NR.24/19.03.2013
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO Sistem Avrig”, cu sediul în
Avrig, str. Ghoerghe Lazăr nr.10 jud. Sibiu, înscrisă în Registrul Asocia țiilor și
Fundațiilor de la grefa Judecătoriei Avrig sub nr.01/05.01.2011, reprezentată prin
David Adrian Dumitru în calitate de Președinte al Asocia ției, denumită în continuare
”ADI”,
În numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, având
împreună calitatea de delegatar (denumite în continuare ”Delegatarul”):
- ORAȘUL AVRIG în baza HCL nr.37/28.02.2013
- COMUNA TURNU ROȘU în baza HCL nr.26/28.02.2013
- COMUNA RACOVIȚA în baza HCL nr.12/28.02.2013
- COMUNA PORUMBACU DE JOS în baza HCL nr. 11/28.02.2013
- COMUNA CÂRȚA în baza HCL nr.25/28.02.2013
- COMUNA CÂRȚIȘOARA în baza HCL nr.29//24.04.2014
Pe de o parte
Și
Operatorul regional – Societatea SC GOSPODĂRIRE ORĂ ȘENEASCĂ
AVRIG S.A, cu sediul în Avrig, str. S. Brukenthal nr.54 jud. Sibiu, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului de le lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/1011/1998,
cod unic de înregistrare fiscală RO 11766659, reprezentată prin director Viorel
Popescu pe de altă parte, în calitate de delegat (denumit în continuare
”Delegatul”),
Având în vedere :
- OUG 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 OUG
nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin
Legea nr.31/2019,
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilită ți publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localită ților, cu
modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO SISTEM AVRIG” nr. 31/20.12.2018 privind aprobarea tarifelor
distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO SISTEM AVRIG” nr. 32/20.12.2018 privind aprobarea Actului
Adițional nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO SISTEM AVRIG” nr. ...................... privind aprobarea Actului
Adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare,

Părțile, de comun acord, în baza art.33 din Cap.XVII – Modificarea
contractului, au convenit următoarele:
Art.I. Punctul 15 al art.11 din Cap.V – Drepturile Delegatarului, se modifică și
se completează astfel:
15. încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu
organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului în vederea
îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele
individuale, pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru de șeurile care fac
obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în de șeurile
municipale. Acest drept se exercită în numele și pe seama Delegatarului de către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu care, în baza prevederilor
Regulamentului Județean de Salubrizare încheie protocoale/contracte sau alte forme
de colaborare cu OIREP pentru acoperirea costurilor de gestionare a de șeurilor de
ambalaje din deșeurile municipale la nivelul întregului jude ț.”
Art.II. Lit.b) alin.3 din art.17 se modifică și va avea următorul con ținut:
”b) pentru activitățile prevăzute la art.17 alin.2 lit.b), având în vedere pct.4 din
Anexa 4 a OUG nr.74/2018 aprobată cu modificări prin Legea nr.31/2019, pentru
50% din cantitatea totală de deșeuri reciclabile colectată separat, factura se emite
către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu, costurile urmând a fi
acoperite în baza protocoalelor/contractelor de colaborare încheiate între Asocia ția
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu și organiza țiile care implementează
răspunderea extinsă a producătorului și cu luarea în considerare a veniturilor din
valorificare.”
Art.III. La art.17 după alin.3 se introduce un nou alin.4 care va avea următorul
conținut:
”4. Procentul de 50% din cantitatea totală de de șeuri reciclabile colectate
separat pentru care factura se emite către Asocia ția de Dezvoltare Intercomunitară
ECO Sibiu reprezintă deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului
și care se regăsesc în deșeurile municipale, respectiv de șeurile de ambalaje din
deșeurile reciclabile municipale gestionate prin serviciile de salubrizare.
Ponderea de 50% a fost stabilită întrucât, în rela ția cu organismele care
implementează răspunderea extinsă a producătorului, conform prevederilor Anexei 4
a OUG nr.74/2018 aprobată cu modificări prin Legea nr.31/2019, Asocia ția de
Dezvoltare Intercomuitară ECO Sibiu folose ște următoarea formulă de acoperire a
costurilor:
Cfact=[(Tcol + Tsort)xQrec - Vval] / 50%
Unde:
Cfact – contravaloare factură
Tcol – Tariful de colectare și transport deșeuri reciclabile
Tsort – Tariful de sortare
Qrec – Cantitatea colectată de deșeuri reciclabile
Vval – Veniturile obținute din valorificarea deșeurilor reciclabile ”
Art.IV. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate, cu excep ția
dispozițiilor contrare prevederilor introduse prin prezentul act adi țional care
se abrogă.
Prezentul act adițional conține ............. pagini și a fost încheiat în 9 exemplare
originale dintre care: unul pentru fiecare parte semnatară, iar unul se comunică
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu.
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