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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

Anexa la Hotărârea nr. 48/29.09.2017 

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 2  

LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE  

PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  

„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL IAȘI” 

 

 

 Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Iași”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează:  

 

 

I. Art. 6, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

 „Părţile au în vedere să delege împreună gestiunea serviciului de salubrizare, pentru activităţile 

de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor. Procedurile de delegare a gestiunii şi 

atribuirea contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu se vor organiza şi derula în conformitate 

cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. Gestiunea serviciului de salubrizare va fi delegată exclusiv în baza unor 

contracte de delegare privind diferitele activităţi ce compun Serviciul, ce vor fi atribuite prin procedura 

licitaţiei deschise prevăzută de Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 

servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.” 

 

II. Art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

 „Județul Iași - Consiliul Județean  Iași, va iniţia si va derula procedurile de achiziţie publică din 

cadrul Proiectului, privind atribuirea: 

- contractelor de lucrări privind construcția stațiilor de transfer, sortare, stației de tratare 

mecano-biologica, precum si a celui de-al treilea sub-compartiment al depozitului de la Țuțora; 

- contractelor de lucrări privind închiderea depozitelor neconforme  

- contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii aferente derulării Proiectului.” 

 

III.  Art. 6, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut: 

 „a) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași, în numele și pe seama 

Consiliilor Locale implicate, va iniția și derula procedura de licitație deschisă din cadrul Proiectului 

pentru contractul privind colectarea și transportul deșeurilor pentru întregul județ, cu exceptia 

Municipiului Iasi. ADI va fi sprijinită în acest proces de către Consiliul Județean Iași – Unitatea de 

Implementare a Proiectului. 

b) Dupa încetarea contractului de concesiune existent încheiat între Municipiul Iași și S.C. 

SALUBRIS S.A., dar nu mai târziu de 04.12.2022, activitatea de colectare și transport a deșeurilor de pe 

raza Municipiului Iași va fi delegată de către ADIS împreuna cu activitatea de colectare și transport 

pentru celelalte UAT-uri din județ.” 

 

IV.  Art. 6, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut: 

 „a) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași va iniția și derula, în 

numele și pe seama UAT-urilor implicate, procedura de licitație deschisă din cadrul Proiectului, pentru 

atribuirea contractului de delegare pentru operarea stației de sortare și a stației de compostare 

realizate prin Convenția de finantare nr. 5542/2006 încheiată între Primăria Municipiului Iași și 

Ministerul Mediului, precum și pentru operarea instalațiilor de deseuri realizate prin Proiectul SMID 

(stații de transfer, stații de sortare și stația de tratare mecano-biologică) și a celorlalte instalații de 
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deșeuri existente în județul Iași, realizate prin alte surse de finanțare (stațiile de transfer Ruginoasa și 

Balțați, stațiile de sortare Șipote și Răducăneni, stația de transfer și stația de sortare Hârlău).  

b) Operarea sub-compartimentului 3 al depozitului de la Țuțora va face obiectului unui contract 

de delegare distinct, care va fi atribuit de ADI în numele și pe seama membrilor săi, dupa încetarea 

contractului de concesiune existent, dar nu mai târziu de 04.12.2022. În cazul în care capacitatea de 

depozitare în sub-compartimentele 1 si 2 nu va fi epuizată la data încetării contractului de concesiune 

existent, contractul de delegare a activității de operarea a sub-compartimentului 3 va avea ca obiect și 

activitatea de operarea a primelor doua sub-compartimente, până la epuizarea capacității acestora.” 

 

V. Art. 6, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut: 

 „Pentru fiecare procedură de achiziție publică, ADI, pe baza propunerii autorităților locale 

implicate, va stabili componența Comisiei de evaluare.” 

 

VI.  Art. 7, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

 „Vor fi atribuite prin procedura de licitație deschisă următoarele categorii de contracte având 

ca obiect activitățile care sunt parte a Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Iași:  

• Un contract pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare până la stațiile de 

transfer, sortare, compostare, tratare mecano-biologică sau depozit conform, dupa caz, pentru 

întregul județ, cu excepția Municipiului Iași; 

• Un contract pentru operarea tuturor instalațiilor existente de tratare a deșeurilor (stații de 

transfer, sortare, compostare, tratare mecano-biologică), pentru întregul județ, cu excepția sub-

compartimentului 3 al depozitului.” 

 

VII. Art. 7, alin. (6) se modifică și se completează și va vea următorul conținut:   

 „Contractul nr. 90979/05.12.2007 încheiat între Municipiul Iași și SC. SALUBRIS SA Iași cu 

modificările și completările ulterioare va fi menținut pe durata valabilității sale, respectiv până la data 

de 04.12.2022, cu respectarea următoarelor prevederi: 

• În Contractul nr. 90979/05.12.2007 încheiat între Municipiul Iași și SC. SALUBRIS SA Iași cu 

modificările și completările ulterioare va fi păstratată activitatea de colectare și transport, 

împreună cu depozitarea deșeurilor, ca parte a prezentului contract de concesiune, până la data 

de 04.12.2022.   

• În Contractul nr. 90979/05.12.2007 încheiat între Municipiul Iași și SC. SALUBRIS SA Iași cu 

modificările și completările ulterioare va fi păstratată activitatea de depozitare a deșeurilor în 

sub-celelule 1 si 2, ca parte a prezentului contract de concesiune, până la epuizarea capacității, 

dar nu mai târziu de 04.12.2022.   

• Începând cu data de 01.01.2018 activitatea de sortare în stația de sortare existentă, împreună cu 

activitatea de compostare nu vor mai face obiectul Contractului nr. 90979/05.12.2007 încheiat 

între Municipiul Iași și SC. SALUBRIS SA Iași cu modificările și completările ulterioare. 

Bunurile și întreaga infrastructură aferente stației de compostare și stației de sortare aflate în 

incinta depozitului controlat de deșeuri de la Țuțora, proprietate a Municipiului Iași, vor fi puse 

la dispoziția operatorului desemnat de ADIS IASI. 

 Contractul nr. 90979/05.12.2007 încheiat între Municipiul Iași și SC. SALUBRIS SA Iași, cu 

modificările și completările ulterioare, va fi modificat în conformitate cu prevederile de mai sus, precum 

și în ceea ce privește fluxul de deșeuri, care trebuie direcționate spre instalațiile Proiectului și 

indicatorii de performanță stabiliți pentru SMID.” 

 

VIII. Art 8, alin. (1), lit. b) și lit. c) se modifică și vor avea următorul conținut: 

 „b) Asociația de Dezvoltare pentru Salubritate Iași pentru contractul de delegare privind 

activitatea de operare a tuturor instalațiilor existente de tratare a deșeurilor (stații de transfer, sortare, 

compostare, tratare mecano-biologică), inclusiv a stației de sortare și compostare de la Țuțora, 

construite prin Convenția încheiată între Primăria Municipiului Iași și Ministerul Mediului; 

 c) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași pentru contractul de delegare 

a gestiunii privind operarea depozitului conform de la Țuțora, după încetarea operării de către S.C. 

SALUBRIS S.A., în condițiile prevăzute la art. 6, alin. (4),lit. b) și art. 7, alin. (6).” 
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IX.  Art. 12, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:  

 „(1) Pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare Părțile convin de comun acord să 

stabilească, în condițiile legii, taxa de salubrizare în sarcina beneficiarilor acestor Servicii, ținând cont 

de următoarele principii generale: 

- Acoperirea tuturor costurilor operaționale, costurilor financiare, costurilor de întreținere și 

reparații, precum și a costurilor corespunzătoare investițiilor aflate în sarcina operatorilor; 

- Reflectarea pricipiului ”poluatorul plătește”; 

- Asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă; 

- Respectarea nivelului de suportabilitate a populației. ” 

 

X. Art. 12, alin.  (2) se modifică avea următorul conținut: 

 „Mecanismul de plată al serviciului de salubrizare va fi prin taxă. Utilizatorii serviciului casnici 

si non-casnici vor plăti această taxa autorităților publice locale, iar autoritățile publice locale vor 

transfera taxa colectată către ADIS. ADIS va plăti operatorul de colectare și transport a deșeurilor și 

operatorul instalațiilor de tratare a deșeurilor. Operatorul instalațiilor de tratare a deșeurilor va plăti 

operatorul depozitului.  

 Mecanismul de plata prin tarif, existent în prezent în Municipiul Iasi, va fi menținut până la data 

de 04.12.2022, data de finalizare a Contractului nr. 90979/05.12.2007 încheiat între Municipiul Iași și 

SC. SALUBRIS SA Iași.” 

 

 

 

 

 

 

 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                      Consilier local,   

 

                                CAȘCAVAL ȘTEFAN              
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