
                                                                                          

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/15.01.2020 la contractul de delegare a gestiunii

Serviciului de Salubrizare către operatorul regional S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L 

        CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA  Județul Ialomița   intrunit in sedinta ordinară, astazi 12 februarie 2020
         Având în vedere:  

- prevederile  art.  8  alin.  3,  lit.  d^2)  din  Legea  nr.  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de utilităţi  publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                   Examinând:
- referatul de aprobare al Primarului - Ilie Georgeta,   prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei 

hotarari;
- Hotărârea ADI SALUBRIS GROUP 2010 nr. 2 din 26.01.2020;
- raportul compartimentului financiar-contabil;

              - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Scânteia;
                   În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. d),  coroborat cu cele ale alin. 7, lit. n) şi ale art. 139 alin. 1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Actul adiţional nr. 1/15.01.2020 la contractul de delegare a gestiunii 
Serviciului de Salubrizare către operatorul regional S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L., în forma 
prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul comunei Scânteia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
Consilier: Filipoiu Iulian Secretar: David Carmen Georgiana

Nr. 8
Adoptată la Scânteia
Astăzi: 12.02.2020



                                                                                              Anexa la HCL nr. 8/12.02.2020
Act adițional nr. 1/15.01.2020

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza localităților 
componente ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ADI „SALUBRIS GROUP 2010”  
(GRIVITA, REVIGA, MILOSESTI, TRAIAN, SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, CAZANESTI, 
VALEA CIORII, MARCULESTI, COSAMBESTI, ANDRASESTI)

Părțile contractante:
1. Asociația de dezvoltare intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 2010” , cu 

sediul în Comuna Grivita, Str.Primaverii, nr.4,Cod fiscal 27750977, 
reprezentat prin dl CHITOIU NELU,  având funcția de președinte, cont 
bancar nr.__________________, deschis la  CEC BANK Slobozia,  in calitate 
de delegatar, pe de o parte

S.C. SELECTIV DESEURI 2010  SRL., cu sediul în Comuna Grivita, str. Primaverii nr 4,
județul  Ialomița,  înregistrată  la  Registrul  Comerțului  la  nr.  J21/47/2011,  CUI
RO28021739,  Cont  nr.RO30  CECEIL  0130  RON  0402353  deschis  la  CEC  BANK
SLOBOZIA reprezentată de POPA MARIN , în calitate de administrator, pe de alta
parte
au convenit prin prezentul Act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare pe raza localităților componente ale Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 2010”  (GRIVITA, REVIGA, MLOSESTI, TRAIAN, 
SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, CAZANESTI, VALEA CIORII, MARCULESTI, COSAMBESTI, 
ANDRASESTI)  după cum urmează:

Art. 1. Se modifică art. 1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare,
care va avea următorul conținut:
„Obiectul contractului de delegare constă în dreptul și obligația de a presta servicii de 
salubritate de către delegat pe raza localităților componente ale Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 2010”  (GRIVITA, REVIGA, MLOSESTI, TRAIAN, 
SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, CAZANESTI, VALEA CIORII, MARCULESTI, COSAMBESTI, 
ANDRASESTI).
),  în  conformitate cu  obiectivele  stabilite  de dispozițiile  legale în vigoare,  inclusiv  dreptul  și
obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de
salubrizare în aria administrativ-teritorială a localităților menționate.”

Art. 2. Se modifică art. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare,
care va avea următorul conținut:
„Serviciul public de salubrizare cuprinde următoarele activități: 

a) colectarea  separată  şi  transportul  separat  al  deşeurilor  municipale  şi  al  deşeurilor
similare  provenind  din  activităţi  comerciale  din  industrie  şi  instituţii,  inclusiv  fracţii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori;

b) colectarea  şi  transportul  deşeurilor  provenite  din  locuinţe,  generate  de  activităţi  de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.”

Art. 3. Se modifică lit. d) de la art. 5 și se adaugă lit. g) la art. 5 din Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de salubrizare, după cum urmează:



„d) anexa nr. 4 - indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional;
g) anexa nr. 7 - caietul de sarcini privind prestarea serviciului.”

Art. 4. Se modifică art. 7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare,
care va avea următorul conținut:
„Art.  7.  Durata  contractului  de  delegare  este  de  5  ani  calendaristici,  începând  de  la  data
semnării acestuia de către ambele părți.

Art. 5. Se elimină art. 8 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

Art. 6. Se modifică art. 9 și art. 10 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare, care vor avea următorul conținut:
„Art.  9.  Redevența  pentru  activitatea  de  salubrizare  se  calculează  ținând  cont  de  valoarea
calculată  similar  amortizării  pentru  mijloacele  fixe  aflate  în  proprietate  publică  şi  puse  la
dispoziţie  operatorului  odată  cu  încredinţarea  serviciului  de  utilităţi  publice  şi  gradul  de
suportabilitate al populaţiei. Redevența astfel calculată este în cuantum de 0,5% din valoarea
facturilor încasate de către delegat.

Art. 10. Plata redevenței se va face anual până la data de 31 ianuarie, în următorul cont bancar:
______________________”

Art.  7. Se  modifică  art.  11  din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art. 11.  (1) Operatorul de salubritate va solicita tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor
reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) menajere și similare colectate separat, precum și tarife
distincte pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri și
alte tipuri de deșeuri). Aceste tarife vor fi aprobate prin hotărâre de consiliu local.
(2) În aceste cazuri, tarifele vor fi următoarele:
a) tarif  pentru gestionarea deșeurilor  reciclabile  (hârtie,  metal,  plastic  și  sticlă)  menajere  și
similare colectate separat: ........................... lei;
b) tarif pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri și alte
tipuri de deșeuri): ......................... lei.
(3) Tariful  pentru gestionarea deșeurilor reciclabile cuprinde tariful  activității  de colectare și
transport, precum și tariful activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat.
(4)  Tariful  pentru  gestionarea  celorlalte  tipuri  de  deșeuri  menajere  și  similare  (biodeșeuri
colectate separat și deșeuri reziduale) include tariful activității de colectare și transport, precum
și  tariful  următoarelor  activități  de  tratare:  compostare,  tratare  mecano-biologică,  tratare
mecanică (sortare deșeuri reziduale) și depozitare.
(5) Operatorul de salubrizare are obligația de a suporta contribuţia pentru economia circulară
pentru  cantităţile  de  deşeuri  municipale  destinate  a  fi  depozitate  care  depăşesc  cantităţile
corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de delegare.”

Art. 8. Se adaugă art. 111 în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare,
care va avea următorul conținut:
„Modul de colectare a deșeurilor reziduale în zona de case se schimbă din puncte de colectare în
sistem „din  poartă  în  poartă” (instrumentul  „plătește  pentru  cât  arunci”).  Prevederi  privind
implementarea acestui instrument „plătește pentru cât arunci” se vor regăsi în Regulamentul
serviciului de salubrizare.”



Art.  9. Se  modifică  art.  12  din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
salubrizare, după cum urmează:
„Tarifele se vor ajusta anual în funcție de rata inflației, iar modificarea tarifelor se va aproba
prin  hotărârea Asociației  de dezvoltare intercomunitară  ADI  „  SALUBRIS  GROUP 2010”  ,  cu
respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activităţile  specifice
serviciului de salubrizare a localităţilor și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităților.”

Art. 10. Se adaugă lit. i. și lit. j. la art. 16 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare, care vor avea următorul conținut:
„Delegatul are următoarele drepturi: 
i. dreptul exclusiv de prestare a serviciului de salubrizare pe raza localităților componente ale 
Asociației de dezvoltare intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 2010”  (GRIVITA, REVIGA, 
MLOSESTI, TRAIAN, SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, CAZANESTI, VALEA CIORII, 
MARCULESTI, COSAMBESTI, ANDRASESTI.
), acordat în baza contractului de delegare.”

j. de a încasa compensația stabilită pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public.”

Art. 11. Se adaugă pct. 23 la art. 18 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare, care va avea următorul cuprins:
„23. să se asigure că personalul angajat al delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute
în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii
profesionale  de  angajați,  în  vederea  perfecționării  acestora  prin  participarea  lor  la  cursuri,
seminare, instruiri.”

Art. 12. Se elimină pct. 9 de la art. 19 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare.

Art. 13. Se adaugă la pct.  12 de la art.  19 din Contractul  de delegare a gestiunii  serviciilor
publice de salubrizare următoarele clauze:
„Compensația  astfel  acordată  se  calculează  în  funcție  de  numărul  persoanelor  aflate  în
dificultate care beneficiază de deduceri și se aprobă în prealabil de Consiliile Locale ale UAT-
urilor membre. Compensația se revizuiește la propunerea delegatului, cu aprobarea prealabilă a
Consiliilor Locale, și se monitorizează permanent de către delegatar.

Delegatul va prezenta delegatarului numărul persoanelor care beneficiază de deduceri, precum
și costurile nete suportate pentru acestea, astfel încât compensația să nu depășească ceea ce
este  necesar  pentru  acoperirea  acestor  costuri.  În  vederea  recuperării  oricărei
supracompensații,  delegatul  va pune la dispoziția delegatarului  toate documentele necesare
care au fundamentat cuantumul compensației și, în cazul în care se constată că s-au acordat
compensații  mai  mari  decât  costurile  nete  necesare,  delegatul  va  restitui  diferența  către
delegatar.”

Art.  14. Se  modifică  art.  21  din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art. 21. (1) Indicatorii de performanță pentru serviciul public de salubrizare se referă la:



a) situația îndeplinirii parametrilor din contractul de delegare (orar de funcționare pe ore și zile,
ritmicitatea serviciului);
b) relațiile generale operator-utilizator;
c) situația personalului: număr, structură, accidente de muncă, stare de sănătate;
d) relațiile sociale patronat-sindicate;
e) starea tehnică a infrastructurii și a vehiculelor;
f) analiza comparativă a costurilor de exploatare;
g) stadiul de realizare a programului de investiții;
h) execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
i) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu
competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:
- modului respectării și îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;
- calității și eficienței serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți
în contractul de delegare;
- modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau
modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană, încredințată prin contractul
de delegare a gestiunii;
- modului de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;
- stadiului de realizare a investițiilor;
- modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice;
j)  menținerea  unor  relații  echitabile  între  operator  și  utilizator  prin  rezolvarea  operativă  și
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți.

(2)  Indicatorii  de  performanță  minimali,  generali  și  garantați  pentru  serviciile  publice  de
salubrizare sunt stabiliți în anexa nr. 4 a prezentului contract.”

Art.  15. Se  modifică  art.  25  din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Rezilierea de plin drept a prezentului contract operează:
- în cazul în care delegatului i se retrage licența emisă de A.N.R.S.C. privind furnizarea/prestarea
serviciului public de salubrizare sau când aceasta nu este prelungită după expirarea termenului
pentru care a fost acordată:
- în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegat, cu plata unei despăgubiri în
sarcina delegatului către delegatar;
- în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, cu plata unei despăgubiri în
sarcina delegatarului către delegat.”

Art. 16. Se modifică lit. c) de la art. 26 și se adaugă lit. e), lit. f), lit. g) și lit. h) la art. 26 din
Contractul de delegare a gestiunii  serviciilor publice de salubrizare, care vor avea următorul
conținut:
„c) în cazul falimentului delegatului;
e) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către
delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatului;
f)  la  dispariția,  dintr-o  cauză de forță  majoră,  a bunului  delegat sau în cazul  imposibilității
obiective a delegatului de a-l exploata, fără plata unei despăgubiri;
g) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea delegării, care se poate face
numai  prin  act  administrativ,  la  propunerea  delegatarului;  în  acest  caz  se  va  întocmi  o
documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație
de încetare a delegării nu se percep daune.



h)  în cazul  desemnării  de către Instituţiile  Judeţene a unui  operator regional  în cadrul  unui
sistem integrat de management al deșeurilor.” 

Art.  17. Se  adaugă  art.  27  la  Capitolul  XIV  –  Răspunderea  contractuală din  Contractul  de
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art. 27. (1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în
prezentul contract de delegare atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.
(2) Partea în culpă este obligată la plata penalităților de _________% pe zi de întârziere, pentru
neîndeplinirea oricărei obligații asumate prin prezentul contract.”

Art.  18. Se  adaugă  art.  28  la  Capitolul  XV  –  Litigii din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii
serviciilor publice de salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art.  28.  Litigiile  de  orice  fel  ce  decurg  din  executarea  contractului  de  delegare  sunt  de
competența instanțelor judecătorești.”      

Art. 19. Se adaugă art. 29 la Capitolul XVI – Clauze finale din Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art. 29. (1) Modificarea și revizuirea prezentului contract de delegare se face numai prin act
adițional încheiat între părțile contractante.
(2)  Delegatarul  poate  modifica  unilateral  partea  reglementară  a  prezentului  contract  de
delegare cu notificarea prealabilă a delegatului,  din motive excepționale legate de interesul
național sau local, după caz.
(3) Prezentul contract de delegare împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul
său reprezintă voința părților.
(4) Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.”

Art. 20. Se introduce Capitolul XVII denumit „Garanția de bună execuție” în cadrul Contractului
de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, cu următorul conținut:
„Art.  30.  (1)  Delegatul  va constitui,  pe propriul  său cost și  va menţine în vigoare,  pe toată
durata
contractului  de delegare,  Garanţia  de Bună  Execuţie  în  favoarea  delegatarului,  în  cuantum
de .............................. lei. Garanţia de Buna Execuţie se constituie pe toată durata contractului
și se va depune în contul de disponibil distinct deschis la dispoziția delegatarului. Garanția de
Bună Execuție se va restitui la data încetării contractului în termen de 30 de zile de la reglarea
plăților și a penalităților. Garanția se depune de către delegat într-un cont deschis la dispoziția
delegatarului la Trezorerie. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte
sume datorate delegatarului de către delegat în baza contractului.
(2) Garanţia de Bună Execuţie poate fi executată de către delegatar, în limita prejudiciului creat,
numai după notificarea delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora.
Dacă delegatul nu acoperă prejudiciul în termenul acordat, delegatarul va executa Garanţia de
Bună Execuţie, fără nicio altă notificare.
(3) În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanţiei de
Bună Execuţie, delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună Execuţie, cu cel
puţin  15 (cincisprezece)  zile  înainte de asemenea stingere,  expirare,  anulare sau încetare  a
valabilității și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună
Execuţie anterioare.”



Art. 21. Se adaugă următoarele două tabele în cadrul Anexei nr. 4 - Indicatori tehnici corelaţi cu
ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional, după cum urmează:

TABEL NR. 1
 
Activitatea serviciului de

salubrizare Descrierea indicatorului Valoarea minimă a
indicatorului

Colectarea  separată  a
deşeurilor municipale 

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă  din  deşeurile  municipale,  colectate
separat,  ca  procentaj  din  cantitatea  totală
generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale.

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă  din  deşeurile  municipale  colectate
separat reprezintă cantitatea acceptată într-un
an  calendaristic  de  către  staţia/staţiile  de
sortare.

Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale
se  calculează  pe  baza  determinărilor  de
compoziţie  realizate  de  către  operatorul  de
salubrizare.

În  lipsa  determinărilor  de  compoziţie  a
deşeurilor municipale, cantitatea de deşeuri de
hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă  din  deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019
 
 
 
 

50% pentru anul 2020 
60% pentru anul 2021
70% începând cu anul 
2022

Operarea  staţiilor  de
sortare

Cantitatea totală de deşeuri trimise la reciclare
ca  procentaj  din  cantitatea  totală  de  deşeuri
acceptate la staţiile de sortare (%).

75%*

Operarea  instalaţiei  de
tratare mecano-biologică

Cantitatea totală  de deşeuri  de hârtie,  metal,
plastic  şi  sticlă  trimise  anual  la  reciclare  ca
procentaj  din  cantitatea  totală  de  deşeuri
acceptată  la  instalaţia  de  tratare  mecano-
biologică (%).

3%*

Colectarea  şi  transportul
deşeurilor  provenite  din
locuinţe,  generate  de
activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora

Cantitatea  totală  de  deşeuri  provenite  din
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare
şi  reabilitare  interioară  şi/sau  exterioară  a
acestora, predată pentru reutilizare, reciclare şi
alte  operaţiuni  de  valorificare  materială,
inclusiv  operaţiuni  de  umplere,  rambleiere,
direct  sau  prin  intermediul  unei  staţii  de
transfer ca procentaj din cantitatea de deşeuri
provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare  şi  reabilitare  interioară  şi/sau
exterioară a acestora colectate (%).

30% în anul 2017
45% în anul 2018
55% în anul 2019
70% în anul 2020



*  Indicatorii  de  performanţă  sunt  obligatorii  atât  în  cazul  staţiilor  de  sortare,  respectiv  a
instalaţiilor  de  tratare  mecano-biologică  din  cadrul  sistemului  de  management  integrat  al
deşeurilor, cât şi a celor aparţinând terţilor care tratează deşeurile municipale.

Penalitățile pentru nerealizarea acestor indicatori  de performanță vor fi  aferente tarifului  de
depozitare și contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile suplimentare de deșeuri
eliminate  prin  depozitare  care  depășesc  cantitățile  corespunzătoare  acestor  indicatori  de
performanță.

TABEL NR. 2 – Indicatori de performanță cu rol de monitorizare a implementării instrumentului
„plătește pentru cât arunci”

Populația  care  a  solicitat  aplicarea  instrumentul
economic „plătește pentru cât arunci” raportat la
populația totală din aria de delegare (%) 

2019 – 5%
2020 – 10% 
2021 – 15% 
începând cu 2022 – 20%

Restul prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza
localităților componente ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 
2010”  (GRIVITA, REVIGA, MLOSESTI, TRAIAN, SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, 
CAZANESTI, VALEA CIORII, MARCULESTI, COSAMBESTI, ANDRASESTI.
) rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.
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