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JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

                         Parva 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2  

la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de 

colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor 

de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016 

         

           Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24.02.2017, 

în prezenţa unui numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive nr.440 din 10.02.2017 , iniţiator primarul comunei Parva Strugari Ioan 

- Raportul nr. 439.10.02.2017 întocmit de domnul Căluş Toader- Vasile - viceprimar al comunei 

Parva; 

- raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.559 din 24.02.2017 al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 

familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protectie socială, protecţia copilului, activităţi 

sportive şi agrement, protecţia mediului şi turism, servicii publice şi comerţ. 

- Hotărârea nr. 22 din 01.08.2007 a Consiliului local Parva privind asocierea în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – 

Năsăud; 

- Hotărârea nr. 80 din 01.09.2016 a Consiliului local Parva privind aprobarea condițiilor de încheiere a 

Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare 

și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare 

din județul Bistrița- Năsăud” 

- Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr.106 din 02.09.2016  privind atribuirea și 

încheierea Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de 

colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de 

Colectare din județul Bistrița- Năsăud” 

- Prevederile Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea 

de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor 

de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016 modificat și completat prin Actul 

adițional nr. 1/25.11.2016 

 

În baza prevederilor: 

- art. 7 alin. (1) lit. h) și i), din Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale  

- art. 8 alin. (3) lit. i) și art. 10 alin. (5) și art. 44 din Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată cu modificările și completările ulterioare 

- Cap. V din anexa la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

- art. 104 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- art. 36 alin. (2) lit. a) și d), art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) lit. d), alin. (4) lit. a) și b), alin. 5 lit. a), b) și c) 

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală; 

- art. 1, art. 2, art. 15 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

- art. 104, alin. 4 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice 



 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 Art.1. Se aprobă condițiile de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul de achiziție publică a 

serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și 

managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”, conform 

Anexei1, parte integrantă din prezenta Hotărâre, de către A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud cu  

S.C. SUPERCOM S.A., în calitate de ofertant declarat câștigător al procedurii de negociere fără publicare 

prealabilă a unui anunț de participare privind atribuirea Contractului de achiziție publică a serviciului 

public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și 

managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” pe perioada 

de 3 luni.  

 Art.2 Se mandatează directorul executiv al Asociației, domnul Pavel Plaian, în vederea semnării, în 

numele și pe seama Asociației, a Actului adițional nr. 2 a Contractului de achiziție publică a serviciului 

public de salubrizare, prevăzut la Art. 1 din prezenta Hotărâre. 

Art.3. Se aprobă încredinţarea mandatului special Domnului Căluş Toader- Vasile în calitate de 

Viceprimar să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației, pe seama şi în numele /comuneiParva, în 

conformitate cu cele prevăzute la Art. 1 și Art. 2 din prezenta Hotărâre. 

- Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei 

Parva domnul Strugari Ioan.  

      - persoana nominalizată la art. 3 din prezenta Hotărâre 

- Art.5.  Prezenta hotărâre  a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva în sedinţa ordinară, cu 

respectarea prevederilor art.45,alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

si completările ulterioare, respectiv cu un număr de voturi 11 „pentru”,  din numarul de 11 

consilieri prezenţi. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul 

Bistrița –Năsăud. 

- Primarului comunei Parva 

- Persoanei nominalizată la Art.3 din prezenta Hotărâre 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              Aviz de legalitat 

         SCURTU I. IOAN                                                                                          SECRETAR 

                                                                                                                                    Căluş Ioan 

                                                                    

           

 

 

 

 

 

                  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   13 din 24. 02 .2016 



 

 

 
 

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Parva  nr.13 din 24.02.2016  

 

 

 

ACT ADITIONAL 

nr. 2 / 2017 

la Contractul nr. 1908 / 02.09.2016 

 

Partile:  

(1) „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud” cu sediul în municipiul Bistriţa, strada Păcii, nr. 2A, cod 

poștal: 420080, judeţul Bistriţa-Năsăud, România, telefon/fax 0263/215.191, cod fiscal 24003861, 

reprezentată prin Președintele A.D.I. Deșeuri Bistrita-Năsăud, Dl. Emil Radu MOLDOVAN în 

calitate de Autoritate Contractanta, pe de o parte, 

si 

 
(2) S.C. SUPERCOM - S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Gherghitei nr. 23C, Sector 2, Tel. 

021/240.26.86; Fax 021/240.23.33, 021/240.15.70; număr de înmatriculare J40/10046/1993, codul 

unic de înregistrare RO 3884955, reprezentată prin Ilie - Ionel CIUCLEA, având funcţia de 

Presedinte – Administrator Unic, în calitate de Operator, 

 

Avand in vedere: 

 

- prevederile art.4.1 si 4.1^1 coroborat cu art. 21.4 din Contractul de achizitie publica  a serviciului de 

salubrizare, respectiv activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul 

Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud nr. 1908 / 02.09.2016 , 

denumit in continuare Contractul  incheiat de Parti,  

- obligatiile de asigurare a continuitatii, caracterul permanent si regimul de functionare continuu al 

serviciului de salubrizare prevazute de Legea nr. 51 / 2006 cu modificarile ulterioare privind serviciile de 

utilitati publice si respectiv de Legea nr. 101 / 2006 cu modificarile ulterioare privind salubrizarea 

localitatilor, cu referire concreta la activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si 

managementul Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud, 

-situatia de fapt privind prestarea serviciului mentionat, in sensul ca nu s-a desfasurat / finalizat pana la 

data prezenta procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului catre un nou operator si  pe 

cale de consecinta nu s-a emis Ordinul de incepere  aferent acestuia, 

 

Convin încheierea prezentului Act Aditional la Contractul sus mentionat, in urmatoarele conditii: 

Art. 1. Pct. 4.1^.1 din contract introdus prin Actul Aditional nr. 1 / 2016 se modifica astfel: 

”4.1^1 Durata Contractului de achizitie publica  a serviciului de salubrizare, respectiv activitatea 

de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de transfer si al Centrelor 

de colectare din judetul Bistrita-Nasaud nr. 1908 / 02.09.2016  se prelungeste  pe o noua perioada de 3 

luni, incepand cu data de 04.03.2017, cu posibilitatea prelungirii in conditiile prevazute  la art. 4, pct. 4.1 

coroborat cu art. 21.4 din Contract” 

 

Art. 2. Pct. 6.5 din Contract introdus prin Actul Aditional nr. 1 / 2016 se modifica astfel: 

”6.5 a) Pentru activitatea de colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv a  



 

 

deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, pentru 

utilizatorii persoane fizice inclusiv asociatii de locatari / proprietari, atat din mediul urban cat si din 

mediul rural, contravaloarea prestatiilor / decontarea / plata se face lunar, direct din bugetul local in 

baza acordurilor tripartite U.A.T. – A.D.I.  – Operator, prin aplicarea / inmultirea tarifelor pentru urban 

si respectiv rural mentionate la 6.1 cu numarul de persoane din fiecare U.A.T. (conform Anexa 2 la 

prezentul contract;)  

 Operatorul emite / transmite facturile catre  U.A.T.-uri cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii 

urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata.  Facturile emise constituie titlu executoriu, in 

conditiile legii. Termenul scadent de plata este de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se 

înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii 

facturii” 

Art. 3. Celelalte clauze ale Contractului  si Actului Aditional nr. 1 / 2016 raman neschimbate.  

 

Părțile au decis să încheie astazi ____________ prezentul Act Aditional în 4 exemplare, respectiv 3 

exemplare pentru Autoritatea Contractanta și  1 exemplar pentru Operator. 

 

 
 

AUTORITATEA CONTRACTANTA,       OPERATOR, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară         S.C. SUPERCOM - S.A. 

pentru gestionarea integrată a                                    , 

deșeurilor municipale în                                                     PRESEDINTE – Administrator Unic, 

    judetul Bistrita-Nasaud                                                          Dipl. Ec. Ilie Ionel CIUCLEA 

 

           PREȘEDINTE  

 

  -------------------------------------------                                     ------------------------------------------------ 

 


