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În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul
Comunei Mihai Viteazu aduce la cunoştinţă că a iniţiat„ Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom
S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de
colectare şi transport a Privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile
prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Judeţul Cluj nr.
775/02.12.2020 şi aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la Contractul de
delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a
deşeurilor în Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020 în Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020
şi aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în
Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020"

Invităm persoanele fizice şi juridice interesate să depună, în scris,
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre arătat mai sus, al
cărui conţinut se află afişat pe site-ul primăriei comunei Mihai Viteazu, la sediul
acesteia precum şi la secretariat.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot transmite la adresa de e-mail
primaria@primariamihaiviteazu.ro sau se pot depune, în scris, la secretarul
general al UAT, d-l Stăvariu Tudor Călin până la data del 1.11.2022, ora 14:00.
Aşteptăm cu interes opinia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi
propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea:
"Recomandare la Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor
pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare
prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a Privind
aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în
baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de
colectare şi transport a deşeurilor în Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020 şi
aprobarea încheierii actului adiţionai nr. 2 la Contractul de delegare prin

concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în
Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020 în Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020 şi
aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în
Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020"
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI VITEAZU
PROIECT DE HOTĂRÂRE

'

nr. 80 din 10.10.2022
privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. În baza Contractului
de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a Privind aprobarea
modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. În baza Contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor În Judeţul Cluj nr.
775/02. 12.2020 şi aprobarea Încheierii actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune
a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor În Judeţul Cluj nr. 775/02. 72.2020 În
Judeţul Cluj nr. 775/02. 72.2020 şi aprobarea Încheierii actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare
prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor În Judeţul Cluj nr.
775/02. 72.2020
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) art. 6 alin. (1) lit. I), art. 8 şi art. 26 alin. (5), (7) din Legea nr.101 /2006 - Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) - art. 8 alin. (3) lit. d2) şi k), art. 1 O alin. (5) din Legea nr. 51 /2006 - Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) - Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de:
a)prevederile Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor în Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020,
b)adresa nr. 628/28.04.2022 împreună cu anexele.adresa de revenire nr. 12649/04.08.2022 împreună
cu anexele şi adresa de revenire nr. 1392/30.09.2022 formulate de Supercom S.A.
-c)proiectul actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de
colectare şi transport a deşeurilor în Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020, înaintat de ADI Eco-Metropolitan
Cluj,
Luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului, nr.11631/18.10.2022
b) -raport de specialitate nr .11632/18.10.2022
c) avizului favorabil al comisiilor de specialitate buget-finanţe
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI VITEAZU
adoptă prezenta hotărâre:
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Art. 1.
Se acordă mandat special Doamnei/Domnului Primar
favorabil/nefavorabil în cadrul AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj cu privire la:

pentru a vota

1.1. Aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de
delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Judeţul Cluj nr.
775/02.12.2020, după cum urmează:
a) Tarife Tranzitorii:
i. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul urban - TTurec =
884,91 lei/tonă fără TVA;
ii. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din mediul
urban - TTurez = 717,92 lei/tonă fără TVA;
iii. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul rural - TTrrec =
1.185,91 lei/tonă fără TVA;
iv. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din mediul
rural - TTrrez = 892,84 lei/tonă fără TVA;
v. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor recicla bile similare (inclusiv de la administratorii de pieţe)
TToprec = 927,75 lei/tonă fără TVA;
vi. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile similare (inclusiv de la
administratorii de pieţe) - TToprez = 723,58 lei/tonă fără TVA;
vii. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor menajere periculoase la solicitare - TTperic = 939,07
lei/tonă fără TVA;
viii. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor voluminoase la solicitare - TTvolum = 526,98 lei/tonă
fără TVA;
ix. Tarif tranzitoriu pentru colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor de construcţii
demolări la solicitare - TTC-D= 293,43 lei/tonă fără TVA;
x. Tarif tranzitoriu pentru colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de cadavre
de animale de pe domeniul public Tcadanim = 25.623, 1 O lei/tonă;
xi. Tarif tranzitoriu pentru operarea şi administrarea staţiilor de transfer - TTST = 470,61 lei/tonă fără

TVA;

b) Tarife:
i. Tarif pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul urban - Turec = 569,37lei/tonă
fără TVA;
ii. Tarif pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din mediul urban - Turez
= 432,85 lei/tonă fără TVA;
iii. Tarif pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul rural - Trrec = 870,36 lei/tonă
fără TVA;
iv. Tarif pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din mediul rural - Trrez =
586,78 lei/tonă fără TVA;
v. Tarif pentru colectarea deşeurilor reciclabile similare (inclusiv de la administratorii de plete)- Toprec =
612,21 lei/tonă fără TVA;
vi. Tarif pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile similare (inclusiv de la administratorii de
pieţe) - Toprez = 408,03 lei/tonă fără TVA;
vii. Tarif pentru colectarea deşeurilor menajere periculoase la solicitare - Tperic = 623,52 lei/tonă fără
TVA;
viii. Tarif pentru colectarea deşeurilor voluminoase la solicitare - Tvolum = 563,92 lei/tonă fără TVA;
ix. Tarif pentru colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor de construcţii-demolări la
solicitare -TC-D= 198,76 lei/tonă fără TVA;
x. Tarif pentru colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de cadavre de animale de pe domeniul
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public Tcadanim = 25.623, 1 O lei/tonă ;
xi. Tarif pentru operarea şi administrarea staţiilor de transfer - TST = 175,70 lei/tonă fără TVA;
1.2. Aprobarea modificării şi completării prin act adiţional a Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020, în sensul
modificării Tarifelor şi Tarifelor Tranzitorii potrivit celor indicate la pct. 1.1, conform proiectului actului
adiţional prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează ADI Eco-Metropolitan Cluj să semneze, prin Preşedintele Asociaţiei, actul adiţional
nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a
deşeurilor în Judeţul Cluj nr. 775/02.12.2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. Preşedintele Asociaţiei îşi va putea substitui o altă persoană
pentru semnarea actului adiţional în măsura în care din motive obiective nu va putea aduce la îndeplinire
această atribuţie.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- primarul

,

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj
- Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Eco-Metropolitan Cluj
- Primarul

_

INIŢIATOR PROIECT:
PRIMARUL COMUNEI MIHAI VITEAZU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MIHAI VITEAZU

Ioan ZENG

Tudor-Călin STĂVARIU
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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ECO-METROPOLITAN Cluj
Nr.

1218 din03.10.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Privind aprobarea cererii de modificare a tarifelor pentru serviciile prestate în baza
Contractului nr. 775/02.12.2020 şi încheierea actului adiţional nr. 2 la Contractul nr.
775/02.12.2020 încheiat cu Supercom S.A.
1. Prin proiectul adiţional nr. 2 la contractul nr. 775/02.12.2020 privind delegarea prin

concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul
Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de
deşeuri, precum şi operarea şi administrarea staţiilor de transfer ( în continuare Contractul
de Delegare) se propune modificarea Tarifelor şi a Tarifelor Tranzitorii pe care operatorul are
dreptul să le aplice, astfel cum s-a solicitat de către operatorul Supercom S.A. prin adresa nr.
628/28.04.2022 completată prin adresa de revenire nr. 12649/04.08.2022 şi prin adresa de
revenire nr. 1392/30.09.2022.
2. Prin solicitarea de modificare a tarifelor operatorul de salubrizare arată că sunt incidente
dispoziţiile art. 15 lit. b) din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor, respectiv: Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii: [ ..]b) pentru cazurile care conduc la
modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de
prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%,
pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

3. Cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, operatorul a înaintat către ADI Eco
Metropolitan Cluj:
a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele în vigoare, în
cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire,
ajustare sau modificare. Tarifele pentru populaţie, propuse, vor fi determinate cu TVA
inclus - cererea de modificare a fost formulată de operator prin adresa nr.
628/28.04.2022, completată prin adresa de revenire nr. 12649/04.08.2022 şi prin adresa
de revenire nr. 1392/30.09.2022
b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli - operatorul a anexat
cererii de modificare fişele de fundamentare întocmite conform prevederilor Ordinului nr.
109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor în care a
evidenţiat valoarea tarifelor actuale şi valoarea tarifelor propuse, atât pentru Tarife cât şi
pentru Tarife Tranzitorii, tarifele pentru populaţie fiind evidenţiate cu TVA inclus
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c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării
sau modificării tarifelor - operatorul a anexat cererii de modificare memoriu tehnico

economic prin care a justificat oportunitatea modificării tarifelor în cuantumul propus
prin fişele de fundamentare
d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor - operatorul a anexat cererii
de modificare şi documentele justificative privind tariful practicat de Regia Autonomă a
Domeniului Public Cluj-Napoca pentru sortarea, transferul şi depozitarea deşeurilor la
CMID Cluj, în cuantum de 336,74 lei/tonă fără TVA.
4. În urma analizei nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, s-a constatat că au
intervenit schimbări majore în structura costurilor, evidenţiate în memoriul tehnico-economic
întocmit de operator, care conduc la recalcularea tarifelor existente, fiind îndeplinite
condiţiile prevăzute art. 15 alin. (1) fit. b) din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.
5. Potrivit art. 6 alin. (!) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităţilor, (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor
municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având
următoarele atribuţii în domeniu:[..}/) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse
de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
Art. 26 alin. (5),(8) din acelaşi act normativ stabileşte:(5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi
taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către
autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de
cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C. { ..}(8) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor
speciale vor fi stabilite astfel încât.a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de
salubrizare;b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreJinere şi
exploatare a serviciului de salubrizare.c) să încurajeze tnvestiţitle de capital;d) să respecte şi
să asigure autonomiafinanciară a operatorului.

6. Potrivit art. 8 alin. (3) lit. d2) şi k) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor
de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:
[. ..} d/\2) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii; [. ..}k) aprobarea
stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale,
cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităJile de
reglementare competente; Art. 1 O alin. (5) din acelaşi act normativ stabileşte: Unităţile

>
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administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca
scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul
asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile
prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art.
8 alin. (3) fit. b)-d), j)-h) şi art. 9 alin. (I) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi
obliga/ii/or prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), dAJ), dA2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27,
art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiJionată de primirea în prealabil a unui mandat
special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre
ale asocia/iei.

7. Prin urmare, potrivit prevederilor legale aplicabile, aprobarea cererii operatorului de
modificare a Tarifelor şi a Tarifelor Tranzitorii pe care acesta are dreptul să le aplice, poate
avea loc în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor ADI Eco-Metropolitan Cluj doar după
primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre care au calitatea de Delegatar pentru lotul 2, în acest sens
fiind necesară analizarea de către aceşti membri a propunerii de modificare a tarifelor şi a
fundamentării aferente şi mandatarea reprezentantului în AGA în privinţa votului cu privire la
această chestiune.
8. Potrivit art. 10 alin. (8) din Contractul de delegare, Modificarea şi ajustarea tarifului, din
alte motive decât cele menţionate la alin (7), se aprobă de Delegatar, respectiv ADI
Ecometropolitan, în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de către
Delegatar. Cuantumul şi regimul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifică potrivit
prevederilor legale în vigoare (Ordinul nr. I 09/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice
serviciului de salubrizare a localităţilor, sau orice altă prevedere care îl înlocuieşte).
Tarifele se vor ajusta la solicitarea operatorului, la interval de un an, conform prevederilor
legale şi cu aprobarea prealabilă a Delegatarului. Ajustarea se va face cu maxim indicele
preţurilor de consum pentru activitatea specifică comunicat de INS. Ajustarea tarifelor se
face cu respectarea dispoziţiilor anterioare şi potrivit formulei: Delta (t) = [Delta (ct) +
Delta (ct) x r%}/Q , unde: Delta (ct) - cresterea cheltuieli/or totale determinate de
influentele reale primite în costuri; r% - cota de profit a operatorului-nemajorata pe
parcursul derularii contractului; Q - cantitatea programata în unitati de masura specifica,
luata în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual. Modificarea
tarifelor se face cu respectarea dispozitiilor anterioare si potrivit formulei: T (]) = T (O) +
Delta (t), unde: T (]) - tariful modificat; T (O) - tariful actual; Delta (t) - cresterea de tarif;
Delta (t) =[Delta (ct) + (Delta (ct) x r%]/Q, unde: Delta (ct) - cresterea cheltuielilor totale
ca urmare a modificarilor intervenite in costuri; r% - cota de profit a operatorului
nemajorata pe parcursul derularii contractului; Q - cantitatea programata în unitati de
masura specifica, determinata de conditii/e concrete în care se presteaza activitatea.
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Ajustarea/modificarea se poate face la solicitarea scrisă a Delegatului, transmisă cu minim
60 de zile înainte de data indexării. Data la care intră în vigoare tarifele indexate este data
de I ianuarie afiecărui an. Prima solicitare de ajustare a tarifului din iniţiativa Delegatului
nu poate fi realizată în primele 12 luni de la data de începere a contractului.]...}

9. Potrivit art. 1 O alin. (2) din Actul Adiţional nr. I la Contractul de delegare, Jn cazul
Delegatului, menţinerea echilibrului contractual pe durata executării contractului se va
realiza exclusiv prin solicitările de modificare şi ajustare a tarifului, în condiţiile expres şi
limitativ reglementate de Ordinul ANRSC I 09/2007 sau orice alt act normativ similar
incident.

1 O. Prin urmare, fiind în mod expres reglementată posibilitatea operatorului de a solicita
modificarea tarifelor pentru serviciile prestate în baza Contractului de delegare, aceasta fiind
de altfel reglementată de prevederile legale ale Ordinului nr. I 09/2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, apreciem că este permisă modificarea
Contractului de delegare pentru stipularea tarifelor modificate, fiind incidente dispoziţiile art.
1 O 1 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii: (])
Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de
atribuire, atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani şi
indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele iniţiale ale concesiunii de
lucrări sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi
fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opţiuni. (2) În
situa/ia prevăzută la alin. (]), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele şi natura
eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea,
şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de
concesiune.
Prezenta notă de fundamentare a fost întocmită de aparatul tehnic al ADI ECO
METROPOLITAN CLUJ în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (4) OUG 57/2019
pentru a aprecia necesitatea şi oportunitatea aprobării cererii de modificare a tarifelor
şi încheierii actului adiţional nr. 2 la Contractul nr. 775/02.12.2020, în raport de
modificările propuse şi prevederile legale incidente, pentru a fi supusă analizei
membrilor Asociaţiei, care vor decide însă asupra aprobării sau respingerii proiectului
actului adiţional.

ius Bălu

Sistem de Managecnt Integrat al Deşeurilor

400124, Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.108
Tel.+ 40 364 883 063; Fax: + 40 364 883 059
E-mail office@ecornetropolit1nclnj.rowww.ecometropolitancluj.ro;
Cont: RO188RDE130SV21217421300; C.1.F. 25964150

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ECO-METROPOLITAN Cluj
Nr. 1220 din 03.10.2022

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL JUDETEAN

.

Nr. 39697 din 03.10.2022

Către,
Municipiul/ Comuna

În atenţia doamneiI domnului Primar
Prin prezenta, vă transmitem solicitarea de modificare a tarifelor formulată de operatorul
Supercom S.A., pentru activităţile prestate în baza Contractelor de delegare nr.
775/02.12.2020 şi nr. 776/02.12.2020 şi proiectul actelor adiţionale la cele două contracte,
care urmează a fi încheiate în măsura aprobării solicitării operatorului de modificare a
tarifelor.
Vă solicităm să analizaţi fundamentarea şi să ne transmiteţi în maxim 2 săptămâni (pânâ la
data de 18.10.2022 ) hotărârile autorităţilor deliberative, cu menţiunea că Adunarea Generală
a ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ urmează a fi convocată pentru a supune aprobării de
către Asociaţii Implicaţi, solicitarea de modificare a tarifelor şi respectiv încheierea actelor
adiţionale, după cum urmează:
Pentru lotul 2 ( Contract delegare nr. 775/02.12.2020): Judeţul Cluj şi unităţile
administrativ teritoriale din Zona 3 de colectare: Turda, Câmpia Turzii, Băişoara,
Călăraşi, Ceanu Mare, lara, Luna, Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Petreştii de Jos,
Ploşcoş, Sănduleşti, Tritenii de Jos, Valea ferii, Viişoara
Pentru lotul 3 (Contract delegare nr. 776/02.12.2020): Judeţul Cluj şi unităţile
administrativ teritoriale din Zona 4 de colectare: Dej, Aluniş, Bobâlna, Buza, Căşeiu,
Câţcău, Chiuieşti, Corneşti, Cuzdrioara, Fizeşu Gherlii, Iclod, Jichişu de Jos, Mica,
Mintiu Gherlii, Recea Cristur, Sic, Sinmartin, Ţaga, Unguraş, Vad
Precizăm că potrivit art. 11 lit. d) din Statutul ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ, Asocia/ii
au următoarele obligaţii: d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele Adunării
Generale ale Asociaţiei, potrivit art. 14 din Statutul ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ:
[. ..} (2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea
permanentă în cadrul Adunării Generale ale Asociaţilor.(]) Hotărârile de numire,
revocare sau înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise în copie asociaţilor şi
preşedintelui Asociaţiei în 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor, iar potrivit art. 20
alin. (7) din Statutul ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ: În cazul în care reprezentatul
unuia dintre Asociaţi nu poate participa la şedinţa unei Adunări Generale a Asocia/iei la
care afost convocat, acesta poatefi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii-administrativ
teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii
administrativ teritoriale asociate.

..
Sistem de Managecnt lfitegrat al Deşeurilor

400124, Cluj• Napoca, 8-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108
Tel.+ 40 364 883 063; Fax: + 40 364 883 059
E-mailoffice@ecometropolitancluj.rowww.ecometropolitancluj.ro;
Cont: R018BRDE130SV21217421300; C.I.F. 25964150

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCO MUNITARÂ

ECO-METROPOLITAN Cluj

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL JUDETEAN

.

În măsura delegării atribuţiei de reprezentare în cadrul AGA ADI ECO-METROPOLlTAN
CLUJ, solicităm transmiterea documentelor de delegare a acestor atribuţii ale primarilor,
respectiv a Preşedintelui Consiliului Judeţean.
Vă rugăm să ne transmiteţi cât mai repede posibil un exemplar al hotărârilor de Consiliu
Local/Judeţean adoptate potrivit celor de mai sus pe adresa de e-mail:
office@ecometropolitancluj.ro.
Anexăm:
- solicitarea operatorului privind modificarea tarifelor: adresa nr. 628/28.04.2022 împreună
cu anexele şi adresa de revenire nr. l 2649/04.08.2022 împreună cu anexele t e1cl~l'q JJ,1../JD. {)';>,2.cU.
- proiectul actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare nr. 775/02.12.2020 (lot 2)
- proiectul actului adiţional nr. 2 la Contractul de delegare nr. 776/02.12.2020 (lot 3)
- proiectul hotărârii autorităţii deliberative, însoţit de nota de fundamentare întocmită de
aparatul tehnic al ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ

Cu stimă,

PREŞEDINTE
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
Alin TIŞE

, ..
Sistem de Manage~rt Ifitegrat al Deşeurilor

400124, Cluj• Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108
Tel.+ 40 364 883 063; Fax: + 40 364 883 059
E-mailoffice@ecometropolitancluj.rowww.ecometropolitancluj.ro;
Cont: R018BROE130SV21217421300; C.I.F. 25964150

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO METROPOLITAN Cluj

Act Adiţional nr. 2/

_

LA
CONTRACTUL
NR.
775/02.12.2020
PRIV IND
DELEGARE A
PRI N
CONCESIONARE A GESTIUN II UN OR ACTIVITĂŢI COM PONENTE ALE
SERVICIULUI DE SALUBRI ZARE ÎN JU DEŢUL CLUJ, RE SPECTIV DE
COLECTARE ŞI TRA NSPORT AL DEŞEURI LOR M UNICIPAL E ŞI A UNOR
FLUXUlU
SPECIALE
DE
DEŞEURI ,
PRECUM
ŞI
OPERA RE A
ŞI
ADM INISTRA RE A STAŢIILOR DE TRA NSFER

Lot 2

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN CLUJ, cu sediul în
Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 108, judeţul Cluj, cod unic de înregistrare
25964150, cont RO 18BRDE130SV21217421300 deschis la BRD Groupe Societe Generale,
reprezentată prin Preşedinte Mînzat Marius Dorel în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale membre:

Lot2
Judeţul Cluj şi unităţile administrativ teritoriale din Zona 3 de colectare: Turda, Câmpia
Turzii, Băişoara, Călăraşi, Ceanu Mare, lara, Luna, Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Petreştii
de Jos, Ploşcoş, Sănduleşti, Tritenii de Jos, Valea ferii, Viişoara
aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, denumite în cele
ce urmează „Delegatar", pe de o parte,

Şl

Societatea SUPERCOM S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 2, strada Gherghiţei nr. 23C,
Municipiul Bucureşti., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
Bucureşti cu numărul 140/10046/1993, cod unic de înregistrare RO3884955, reprezentată de
dl. Ciuclea Ilie-Ionel, având funcţia de administrator, în calitate de delegat, denumită în cele
ce urmează „Delegat", pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părţile" şi separat „Partea",
Au convenit încheierea prezentului Act Adiţional la Contractul nr. 775/02.12.2020 (denumit
în continuare Contractul), conform termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează:

Art. 1. Începând cu data semnării prezentului act adiţional se modifică art. 1 O alin. (1) şi alin.
(11) din Contract, după cum urmează:
Art. 10 alin. (1): Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice este următorul:

i. Tarifpentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul urban Tu-s; = 569,37/ei/tonăfără TVA,·
ii. Tarifpentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din
mediul urban +Tu-e= 432,85 /ei/tonăfără TVA;
iii. Tarifpentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul rural - Tr-e«
= 870,36 lei/tonăfără TVA,·
iv. Tarifpentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din

mediul rural - Trre= = 586, 78 lei/tonăfără TVA;
v. Tarifpentru colectarea deşeurilor reciclabile similare (inclusiv de la administratorii
de pieţe): Top-s; = 612,21 /eiltonăfără TVA;
vi. Tarifpentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile similare (inclusiv de la
administratorii de pieţe) - Top.s: = 408,03 lei/tonăfără TVA;
vii. Tarifpentru colectarea deşeurilor menajere periculoase la solicitare - Tperic = 623,52
lei/tonăforă TVA;
viii. Tarifpentru colectarea deşeurilor voluminoase la solicitare - Tvolum = 563,92 lei/tonă
foră TVA;
ix. Tarifpentru colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor de construcţii
demolări la solicitare -Tc-D= 198,76 lei/tonă foră TVA;
x. Tarif pentru colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de cadavre de
animale de pe domeniul public Tcadanim = 25.623,10 lei/tonă;
xi. Tarifpentru operarea şi administrarea staţiilor de transfer - Tsr = 175,70 lei/tonă
foră TVA;

Art. 10 alin. (11): Tariful Tranzitoriu pe care Delegatul are dreptul să îl aplice este următorul:
i.

Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul
urban - TTurec = 884,91 lei/tonăfără TVA;
ii. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la
populaţia din mediul urban=Tl'u.s, = 717,92 lei/tonăfără TVA;
iii. Tariftranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul
rural=Tlrş; = 1.185,91 lei/tonăfără TVA;
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la
populaţia din mediul rural - TTrre= = 892,84 lei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile similare (inclusiv de la
administratorii de pieţe): TToprec = 927, 75 lei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile similare
(inclusiv de la administratorii de pieţe) - Tlop-s, = 723,58 /ei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor menajere periculoase la solicitare TTperie= 939,07 lei/tonăforă TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor voluminoase la solicitare - TTvo/11111 =
526,98 lei/tonăfără TVA;
Tariftranzitoriu pentru colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor de
construcţii-demolări la solicitare - TTc-D= 293,43 lei/tonăforă TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de
cadavre de animale de pe domeniul public Tcadanim = 25.623,10 lei/tonă;
Tarif tranzitoriu pentru operarea şi administrarea staţiilor de transfer - Tl'sr =
470,61 lei/tonăfără TVA;

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Contractului, astfel cum a fost modificate prin actul

adiţional nr. 1 la Contract, rămân nemodificate.

Art. 3. Prezentul act adiţional intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi.

Prezentul act adiţional s-a încheiat azi

Pentru DELEGATAR
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

, în 3 exemplare originale.

Pentru DELEGAT
SUPERCOM S.A.

ECO-METROPOLITAN CLUJ
Preşedinte Mînzat Marius Dorei

Administrator Ciuclea Ilie-Ionel

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO METROPOLITAN Cluj

Act Adiţional nr. 2/

_

LA CONTRACTUL NR. 775/02.12.2020 PRIVIND DELEGAREA PRIN
CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDEŢUL CLUJ, RESPECTIV DE
COLECTARE ŞI TRANSPORT AL DEŞEUIULOR MUNICIPALE ŞI A UNOR
FLUXURI
SPECIALE
DE DEŞEURI, PRECUM
ŞI
OPERAREA ŞI
ADMINISTRAREA STAŢIILOR DE TRANSFER

Lot 2

Asociaţia de Dezvoltare Intcrcomuoitară ECO-METROPOLITAN CLUJ, cu sediul în
Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 108, judeţul Cluj, cod unic de înregistrare
25964150, cont RO18BRDE130SV21217421300 deschis la BRD Groupe Societe Generale,
reprezentată prin Preşedinte Mînzat Marius Dorel în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale membre:
Lot2
Judeţul Cluj şi unităţile administrativ teritoriale din Zona 3 de colectare: Turda, Câmpia
Turzii, Băişoara, Călăraşi, Ceanu Mare, lara, Luna, Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Petreştii
de Jos, Ploşcoş, Sănduleşti, Tritenii de Jos, Valea ferii, Viişoara
aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, denumite în cele
ce urmează „Delegatar", pe de o parte,

Şl

Societatea SUPERCOM S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 2, strada Gherghiţei nr. 23C,
Municipiul Bucureşti., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
Bucureşti cu numărul J40/10046/1993, cod unic de înregistrare RO3884955, reprezentată de
dl. Ciudea Ilie-Ionel, având funcţia de administrator, în calitate de delegat, denumită în cele
ce urmează „Delegat", pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părţile" şi separat .Partea",
Au convenit încheierea prezentului Act Adiţional la Contractul nr. 775/02.12.2020 (denumit
în continuare Contractu[), conform termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează:

Art. 1. Începând cu data semnării prezentului act adiţional se modifică rut. 1 O alin. (1) şi alin.
(11) din Contract, după cum urmează:
Art. 10 alin. (1): Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice este următorul:
i.

Tarif pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul urban Tu-s; = 569,37/ei/tonăfără TVA,·
ii. Tarif pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din
mediul urban +Tu-e= 432,85 lei/tonăfără TVA;
iii. Tarifpentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul rural - Tr-ee
= 870,36 lei/tonăfără TVA,·
iv.

Tarif pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din

mediul rural - Trre= = 586,78 leiltonăfără TVA;
v. Tarifpentru colectarea deşeurilor reciclabile similare (inclusiv de la administratorii
de pieţe): Top.s; = 612,21 lei/tonăfără TVA;
vi.

Tarifpentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile similare (inclusiv de la
administratorii de pieţe) - Top-« = 408,03 lei/tonăfără TVA;
vii. Tarifpentru colectarea deşeurilor menajere periculoase la solicitare - Tperic = 623,52
lei/tonăfără TVA;
Tarifpentru colectarea deşeurilor voluminoase la solicitare - Tvo/11111 = 563,92 lei/tonă
foră TVA;
ix. Tarifpentru colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor de construcţii
demolări la solicitare - Tc-D= 198, 76 /ei/tonăfără TVA;
x. Tarif pentru colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de cadavre de
animale de pe domeniul public Tcadanim = 25.623,10 lei/tonă;
xi. Tarifpentru operarea şi administrarea staţiilor de transfer - Tsr = 175,70 lei/tonă
foră TVA;

viii.

Art. 10 alin. (11): Tariful Tranzitoriu pe care Delegatul are dreptul să îl aplice este următorul:
i.

Tariftranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul
urban - ITUrec = 884,91 lei/tonăfără TVA;

ii.

Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la
populaţia din mediul urban - ITu,e= = 717,92 lei/tonăfără TVA;
Tariftranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul
rural- ITrrec = 1.185,91 lei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la
populaţia din mediul rural - TTrre= = 892,84 lei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile similare (inclusiv de la
administratorii de pieţe): TTop-s; = 927, 75 lei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile similare
(inclusiv de la administratorii de pieţe)- ITop,e== 723,58 lei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor menajere periculoase la solicitare ITperie= 939,07/ei/tonăjără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor voluminoase la solicitare - ITvolum =
526,98 lei/tonă fără TVA;

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Tariftranzitoriu pentru colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor de
construcţii-demolări la solicitare -TTc-D= 293,43 lei/tonă foră TVA,·
x. Tarif tranzitoriu pentru colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de
cadavre de animale de pe domeniul public Tcadanim = 25.623,10 lei/tonă ;
xi. Tarif tranzitoriu pentru operarea şi administrarea staţiilor de transfer - TI'sr =
470,61 lei/tonă fără TVA;

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Contractului, astfel cum a fost modificate prin actul
adiţional nr. 1 la Contract, rămân nemodificate.

Art. 3. Prezentul act adiţional intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi.

Prezentul act adiţional s-a încheiat azi

Pentru DELEGATAR
Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară

, în 3 exemplare originale.

Pentru DELEGAT
SUPERCOM S.A.

ECO-METROPOLITAN CLUJ
Preşedinte Mînzat Marius Dorei

Administrator Ciudea Ilie-Ionel

Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară ECO METROPOLITAN Cluj

Act Adiţional nr. 2/

_

LA
CONTRA CTUL
NR.
775/02.12.2020
PRI VIN D
DELEGARE A
PRI N
CONCESIONARE A GESTIUN II UN OR ACTIVITĂŢI COMP ONENTE AL E
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDEŢUL CLUJ, RESPECTIV DE
COLECTARE ŞI TRA NSPORT AL DEŞEURI LOR M UNICIPALE ŞI A UNOR
FLUXURI
SPECIAL E
DE
DEŞEUlU,
PRECUM
ŞI
OPERARE A
ŞI
ADM INISTRA RE A STAŢIILOR DE TRA NSFER

Lot2

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN CLUJ, cu sediul în
Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 108, judeţul Cluj, cod unic de înregistrare
25964150, cont RO18BRDE130SV21217421300 deschis la BRD Groupe Societe Generale,
reprezentată prin Preşedinte Mînzat Marius Dorel în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale membre:

Lot2
Judeţul Cluj şi unităţile administrativ teritoriale din Zona 3 de colectare: Turda, Câmpia
Turzii, Băişoara, Călăraşi, Ceanu Mare, lara, Luna, Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Petreştii
de Jos, Ploşcoş, Sănduleşti, Tritenii de Jos, Valea ferii, Viişoara
aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, denumite în cele
ce urmează „Delegatar", pe de o parte,

şi

Societatea SUPERCOM S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 2, strada Gherghiţei nr. 23C,
Municipiul Bucureşti., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
Bucureşti cu numărul 140/10046/1993, cod unic de înregistrare RO3884955, reprezentată de
dl. Ciuclea Ilie-Ionel, având funcţia de administrator, în calitate de delegat, denumită în cele
ce urmează „Delegat", pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părţile" şi separat „Partea",
Au convenit încheierea prezentului Act Adiţional la Contractul nr. 775/02.12.2020 (denumit
în continuare Contractuîş, conform termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează:

Art. 1. Începând cu data semnării prezentului act adiţional se modifică art. 1 O alin. (1) şi alin.
(11) din Contract, după cum urmează:
Art. 1 O alin. (1): Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice este următorul:

Tarifpentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul urban Turec = 569,37/eiltonăfără TVA,·
ii. Tarifpentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din
mediul urban -Tu-«> 432,85 lei/tonăfără TVA;
iii. Tarifpentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul rural - Trrec
= 870,36 leiltonăfără TVA,·
iv. Tarifpentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la populaţia din
i.

mediul rural - Tr-e = 586, 78 Lei/tonăfără TVA;
v. Tarifpentru colectarea deşeurilor reciclabile similare (inclusiv de la administratorii
de pieţe}- Top-ş; = 612,21 Lei/tonăfără TVA;
v1. Tarifpentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile similare (inclusiv de la
administratorii de pieţe) +Top-e = 408,03 Lei/tonăfără TVA;
vii. Tarifpentru colectarea deşeurilor menajere periculoase la solicitare - Tperic = 623,52
lei/tonă foră TVA;
viii. Tarifpentru colectarea deşeurilor voluminoase la solicitare - Tvolum = 563,92 Lei/tonă
foră TVA;
ix. Tarifpentru colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor de construcţii
demolări la solicitare= Tc-0=198,76 lei/tonăfără TVA;
x. Tarif pentru colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de cadavre de
animale de pe domeniul public Tcadanim = 25.623,10 Lei/tonă;
xi. Tarifpentru operarea şi administrarea staţiilor de transfer - Tsr = 175, 70 Lei/tonă
foră TVA;
Art. 10 alin. (11): Tariful Tranzitoriu pe care Delegatul are dreptul să îl aplice este următorul:

i. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

urban -TTUrec = 884,91 Lei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la
populaţia din mediul urban -TTUre= = 717,92 lei/tonă fără TVA;
Tariftranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la populaţia din mediul
rural=T'Ir-; = 1.185,91 lei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile de la
populaţia din mediul rural - Tfrre== 892,84 tei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reciclabile similare (inclusiv de la
administratorii de pieţe)- Tl'op-s; = 927,75 lei/tonăfără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor reziduale şi biodegradabile similare
(inclusiv de la administratorii de pieţe) - Tl'op.ş: = 723,58 Lei/tonă fără TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor menajere periculoase la solicitare TTperie= 939,07 lei/tonăforă TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea deşeurilor voluminoase la solicitare - TTvolum =
526,98 lei/tonăfără TVA;
Tariftranzitoriu pentru colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor de
construcţii-demolări la solicitare - TTc-D= 293,43 Lei/tonăforă TVA;
Tarif tranzitoriu pentru colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor de
cadavre de animale de pe domeniul public Tcadanim = 25.623,1 O Lei/tonă ;
Tarif tranzitoriu pentru operarea şi administrarea staţiilor de transfer - TTsr =
470,61 lei/tonă fără TVA;

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Contractului, astfel cum a fost modificate prin actul
adiţional nr. 1 la Contract, rămân nemodificate.

Art. 3. Prezentul act adiţional intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi.
Prezentul act adiţional s-a încheiat azi

Pentru DELEGATAR
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

, în 3 exemplare originale.

Pentru DELEGAT
SUPERCOM S.A.

ECO-METROPOLITAN CLUJ
Preşedinte Mînzat Marius Dorel

Administrator Ciuclea Ilic-Ionel

