
 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN DATA DE 14.12.2017 

LA CONTRACTUL NR. 1746/22.09.2017 DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN 

CONCESIUNE A SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT AL DEȘEURILOR 

MUNICIPALE DIN CELE 5 ZONE ALE JUDEȚULUI  TIMIȘ – LOTUL 1 - SERVICII DE 

COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI  

DIN ZONA 0 GHIZELA 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiș (ADID Timiș), cu sediul în 

municipiul Timișoara, B-dul Revoluției din 1989 nr. 17, cam. P 05, jud. Timiș, înregistrată în 

Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Timişoara, cu Nr. 

101/07.10.2009, CIF 26171624, cont: RO49RNCB0249115130590001 – deschis la BCR Timișoara, 

reprezentată prin Traian Stancu, având funcția de Preşedinte al Asociaţiei, în numele și pe seama 

unităților administrativ-teritoriale membre, având datele de identificare din Anexa nr. 10. 

Localităţile din Aria Delegării pentru care se întocmeşte Contractul: MUNICIPIUL LUGOJ, ORAŞ 

BUZIAŞ, ORAŞ RECAŞ ,COMUNA BALINŢ, COMUNA BARA, COMUNA BELINŢ, 

COMUNA BOGDA, COMUNA BOLDUR, COMUNA BRESTOVĂŢ, COMUNA COŞTEIU, 

COMUNA CHEVEREŞU MARE, COMUNA CRICIOVA, COMUNA DAROVA, COMUNA 

GAVOJDIA, COMUNA GHIZELA, COMUNA NĂDRAG, COMUNA NIŢCHIDORF, COMUNA 

RACOVIŢA, COMUNA SACOŞU TURCESC, COMUNA SECAŞ, COMUNA ŞTIUCA, 

COMUNA TOPOLOVĂŢU MARE, COMUNA VICTOR VLAD DELAMARINA 

Aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar (denumite în cele ce 

urmează „Delegatarul”), pe de o parte, 

și 

Retim Ecologic Service SA, cu sediul în Municipiul Timişoara, Str. Oituz, Nr. 3/A, Judeţul Timiş, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Timiş cu numărul 

J35/56/1997, cod unic de înregistrare RO9112229, cont RO54BRDE360SV07195093600 deschis la 

BRD Timişoara reprezentată de dl. Dan Pascu având funcţia de Director General Marketing – 

Economic şi dl. Gheorghe Para având funcţia de Director General Tehnic Investiţii în calitate de 

delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte, 

 

 



Având în vedere: 

1. dispozițiile OUG 48/2017  publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 

506/30.06.2017, prin care aplicarea efectivă a taxei de depozitare prevăzute de art. 9 alin. lit. 

c) din OUG 196/2005 a fost amânată până la 1 ianuarie 2019; 

2. dispozițiile art. 6, al. 1, lit. a), c) și d) din Contractul nr. 1746/22.09.2017: 

 

“ARTICOLUL 6 – DREPTURILE DELEGATULUI 

 

(1) Delegatul are următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător tarifului aprobat de 

Delegatar, determinat în conformitate cu Legea în vigoare și, în special, cu 

metodologia aprobată de ANRSC; 

.....................................................................................................................................................

...... 

c) să solicite ajustarea Tarifului în raport cu dispoziţiile legale în vigoare (Norma 

metodologică de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului public de salubrizare, aprobată prin Ordinul ANRSC nr. 

109/2007), cu prevederile Caietului de Sarcini şi ale aplicaţiei de finanţare. 

d) să propună modificarea Tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă 

a echilibrului contractual, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor de la lit. c) 

a prezentului Articol;” 

 

3. art. 7, al. 1, lit. b) din Contractul nr. 1746/22.09.2017: 

 

„ARTICOLUL 7 – OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI 

 

(1) Delegatarul are următoarele obligaţii, pe care le va exercita, însă, în corelare cu 

regulamentele, politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul 

ADID Timiş, pentru Aria Delegării şi, după caz, prin intermediul ADID Timiş, conform 

mandatului acordat acesteia prin statutul său: 

.....................................................................................................................................................

........ 

b) să aprobe (inclusiv ajustările şi modificările) Tarifele propuse de Delegat, 

conform Legii în vigoare, obligaţie care se va exercita prin intermediul ADID Timiş, 

cu respectarea corelativă a dispoziţiilor Art. 6 alin. (1) lit. c);” 

 

4. art. 10, al. 4 din Contractul nr. 1746/22.09.2017 : 

 

„ARTICOLUL 10 –TARIFUL 

 

(4) Tarifele vor putea fi modificate sau ajustate potrivit prevederilor legale în vigoare, 

respectiv Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/9.07.2007 în limita  admisă de Planul Anual de 

evoluție a tarifelor prevăzut în Aplicația de finanțare. În situaţia intervenţiei de modificări 

legislative în ceea ce priveşte metodologia şi/sau formulele de calcul referitoare la 

ajustarea/modificarea tarifelor, se va avea în vedere legislaţia aplicabilă la data formulării 

solicitării de ajustare/modificare.” 

 

5. art. 33, al. 1 din Contractul nr. 1746/22.09.2017: 



 

„ARTICOLUL 33 – MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 

 

(1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al 

Contractului.” 

 

6. art. 34, al. 1 din Contractul nr. 1746/22.09.2017: 

 

„ARTICOLUL 34 – MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRŢILOR 

 

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat în scris între 

Părţile contractante.” 

 

7. legislația aplicabilă contractului în ceea ce privește ajustarea și/sau modificarea tarifelor, 

respectiv respectarea ordinului nr. 109/2007 al ANRSC, în speță prevederile referitoare la 

îndeplinirea condițiilor în ceea ce privește modificarea tarifelor (Art. 15, Al. 1, lit. c)), 

Au decis să încheie prezentul act adițional prin care să stabilească următoarele: 

Art. 1.  Art. 10 alin. (1) din Contract se modifică după cum urmează: 

“Art. 10. – TARIFUL 

(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice pe perioada contractului sunt următoarele: 

 10.1.1. Pentru perioada cuprinsă între Data de Începere a Contractului și data de 31 decembrie 

2018, tarifele pentru colectarea separată și transportul separat al Deșeurilor Municipale cuprinse 

în Oferta Delegatului potrivit Raportului procedurii nr. 1337/21.07.2017 nu vor include taxa de 

depozitare prevăzută de art. 9 alin. lit. c) din OUG 196/2005 și vor fi următoarele: 

Tarif pentru populația din mediul urban: 6,99 Lei/persoană/lună + TVA 

Tarif pentru populația din mediul rural: 2,38 lei/persoană/lună + TVA 

Tarif pentru operatori economici si instituții publice: 175,06 lei/tonă + TVA 

 

10.1.2. Pentru perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2019 și data de 31 decembrie 2019,  

tarifele pentru colectarea separată și transportul separat al Deșeurilor Municipale cuprinse în 

Oferta Delegatului potrivit Raportului procedurii nr. 1337/21.07.2017 vor include taxa de 

depozitare prevăzută de art. 9 alin. lit. c) din OUG 196/2005 în cuantumul prevăzut de lege pentru 

primul an de aplicare (respectiv 80 lei/tonă pentru depozitarea finală a cantităților de deșeuri din 

cantitatea totală de deșeuri colectată, cu respectarea fluxului de deșeuri), și vor fi umătoarele: 

Tarif pentru populația din mediul urban: 8,24 Lei/persoană/lună + TVA 

Tarif pentru populația din mediul rural: 2,81 lei/persoană/lună + TVA 

Tarif pentru operatori economici si instituții publice: 215,84 lei/tonă + TVA 

 



10.1.3. Pentru perioada de după data de 1 ianuarie 2020 și până la finalizarea Contractului, 

tarifele pentru colectarea separată și transportul separat al Deșeurilor Municipale cuprinse în 

Oferta Delegatului potrivit Raportului procedurii nr. 1337/21.07.2017 vor include taxa de 

depozitare prevăzută de art. 9 alin. lit. c) din OUG 196/2005 în cuantumul prevăzut de lege ulterior 

primului an de aplicare (respectiv 120 lei/tonă pentru depozitarea finală a cantităților de deșeuri 

din cantitatea totală de deșeuri colectată, cu respectarea fluxului de deșeuri, sau orice alt cuantum 

ce va fi prevăzut de lege), precum și orice alte taxe prevăzute de legea în vigoare la acel moment. 

Delegatarul se obligă să efectueze toate operațiunile și să adopte toate actele necesare în baza 

competențelor ce îi revin potrivit legii pentru a asigura ajustarea sau modificarea tarifelor potrivit 

prevederilor legale aplicabile, în baza solicitării Delegatului.“ 

 

Art. 2. Dacă pe perioadele menționate la art. 1 din prezentul act adițional sau pe perioada de după 

data de depunere a Ofertei Delegatului, vor interveni/au intervenit prevederi legislative cu incidență 

asupra modificării tarifului care constituie obiectul actului adițional, părțile vor adopta conduita 

contractuală în deplină conformitate cu aceste noi prevederi și cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. 

nr. 109/9.07.2007 și vor face toate demersurile necesare pentru respectarea legalității astfel încât să 

fie restabilit echilibrul contractual. 

Art. 3. Fișele de fundamentare a tarifelor aferente tarifelor menționate la art. 1 de mai sus sunt 

anexate prezentului act adițional. 

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător prevederile Contractului nr. 1746/22.09.2017, 

celelalte prevederi rămânând neschimbate. 

 

Prezentul Act adițional, care cuprinde 4 file, s-a încheiat în limba română, astăzi 14.12.2017, la 

Timișoara,  în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte. 

 

DELEGATAR                                                                     DELEGAT 

UAT-uri din Zona 0      Retim Ecologic Service SA 

Director General Marketing-Economic 

Dan PASCU  

Preşedintele ADID Timiş           

Traian Stancu                                                                      Director General Tehnic Investiții 

Gheorghe PARA 


