ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr.25/2014
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat în vederea
realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
Consiliul Local AL COMUNEI Dochia, jud.Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
18 iunie 2014;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
cu modificările şi completăile ulterioare
Examinând expunerea de motive nr.3196/11.06.2014 a Primarului comunei Dochia,
jud.Neamţ, Ciubotaru Iulian-Gheorghe;
Văzând raportul de specialitate nr.3197/11.06.2014 al compartimentului de specialitate cu
atribuţii în domeniu, adresa Consiliului Judeţean Neamţ nr. 8119/06.06.2014, Acordul de
parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Neamţ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia, jud.Neamţ
nr.12/2009, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d) şi e), alin (4) lit. e) şi f), alin. (6) lit. a) pct. 14,
alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art..1. Se aprobă Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat în vederea realizării proiectului
“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” încheiat între comuna Dochia,
jud.Neamţ, prin Consiliul Local al comunei Dochia cu Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean
Neamţ şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale din acest judeţ, prin consiliile locale respective,
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ", conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se împuterniceşte domnul CIUBOTARU IULIAN-GHEORGHE, Primarul comunei Dochia
să semneze în numele comunei Dochia Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat în
vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,
aprobat potrivit art. 1.
Art.3. Secretarul comunei Dochia va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ
Văduva Gabriel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Acristinei Ovidiu

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri locali
în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
Nr.3196/11.06.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat în vederea realizării
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” încheiat
între localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ"

Consiliul Judeţean Neamţ implementează proiectul „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu finanţare din fonduri europene prin POS Mediu-Axa prioritară
2, de care vor beneficia toate localităţile judeţului şi care va contribui la îmbunătăţirea calităţii
mediului şi a sănătăţii populaţiei.
În contextul pregătirii aplicaţiei de finanţare pentru realizarea managementului integrat al
deşeurilor în judeţul Neamţ şi având în vedere obligativitatea respectării condiţiilor de eligibilitate
în conformitate cu cerinţele POS Mediu, a fost realizat cadrul instituţional şi organizatoric, sens
în care au fost emise hotărâri de consiliu local şi hotărâri de consiliu judeţean având ca obiect
următoarele:
- aprobarea asocierii tuturor celor 84 unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului
Neamţ, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ ECONEAMŢ” (ADI);
- aprobarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ECONEAMŢ",conform Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate servicii de utilităţi publice, care a fost legal constituită în baza încheierii
Judecătoriei Piatra Neamţ din 10.10.2008, pronunţată în dosarul nr. 5685/279/2008 şi
care a dobândit personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor aflat la grefa acestei instanţe;
- aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ (beneficiarul
proiectului) şi punerea la dispoziţia proiectului a tuturor terenurilor alocate investiţiilor
aferente proiectului (depozit, staţii de transfer, staţie de sortare), şi altor terenuri
identificate şi necesare realizării proiectului, aflate în domeniul public al localităţilor;
-aprobarea Documentului de Poziţie denumit Acordul de Parteneriat în vederea
realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,
încheiat în cursul anului 2010 între Consiliul Judeţean Neamţ şi celelalte unităţi
administrativ-teritoriale, membre ale ADI, în conformitate cu cerinţele POS Mediu, în
vederea realizării proiectului de interes comun “Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Neamţ”.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, în care sunt asociate toate unităţile
administrativ-teritoriale din judeţul nostru, conform documentelor statutare are drept scop
principal realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor
în judeţul Neamţ”, precum şi gestionarea serviciilor de colectare, transport, tratare şi depozitare
a deşeurilor municipale, nepericuloase.

Totodată, în conformitate cu cerinţele POS Mediu – Axa prioritară 2, părţile membre în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, au stabilit modul detaliat în care
urmează a fi implementat proiectul prin aprobarea şi încheierea unui Acord de Parteneriat în
vederea realizării proiectului“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”.
Proiectul de modificare propus aprobării, denumit Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de
Parteneriat, se bazează pe recomandările echipei care asigură asistenţa tehnică Consiliului
Judeţean Neamţ, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Neamţ” (Asociaţia S.C. Project Developer S.R.L. –S.C. Compania de Consultanţă şi Asistenţă
Tehnică S.R.L.), pe concluziile întâlnirilor organizate cu primarii din localităţile componente ale
zonelor din judeţul Neamţ şi respectiv pe opiniile exprimate de către reprezentanţii consiliilor
locale care au fost consultaţi în acest sens.
Modificările propuse (supuse dezbaterii şi aprobării organelor deliberative ale tuturor
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, membre ale ADI „ECONEAMŢ”), vizează în principal
activităţile legate de proiect, finanţarea acestuia, precum şi delegarea serviciilor de salubrizare
a localităţilor.
Având în vedere cele de mai sus, am iniţiat şi redactat proiectul de hotărâre anexat, privind
aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat în vederea realizării
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” încheiat între
localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ" şi totodată de
acordare a unui mandat special Primarului comunei Dochia, de a semna în numele comunei
Dochia Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat”, proiect pe care îl supun dezbaterii şi
aprobării dumneavoastră.

PRIMAR,
Ciubotaru Iulian-Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOCHIA
Nr.3197/11.06.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat în vederea realizării
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” încheiat
între localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMŢ"

Văzând Expunerea de Motive nr.3196/11.06.2014, a d-lui Primar al comunei Dochia, Ciubotaru
Iulian-Gheorghe prin care se propune aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de
Parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Neamţ” facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006, "Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de
utiliăţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei
publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor".
Totodată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006, "Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale au competenţe
exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de
salubrizare al localităţilor", iar potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din legea mai sus-menţionată, "Unităţile
administrativ-teritoriale pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară......... în vederea înfiinţării,
organizării şi exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective
de investiţii comune, specifice infrastructurii acestui serviciu".
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, " Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi
servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care
se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale
implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile
mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere".
Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din care fac parte toate cele 84
de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, a fost una din condiţiile de eligibilitate pentru
accesarea fondurilor puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană prin POS Mediu-Axa prioritară 2.
Scopul Asociaţiei îl constituie realizarea proiectelor de management integrat al deşeurilor şi
furnizarea în comun a serviciilor de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale,
prin gestiunea delegată a activităţilor ce compun serviciile, pe baza unor contracte de delegare a
gestiunii atribuite operatorilor prin licitaţie publică conform procedurilor Legii serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, care se completează cu normele procedurale reprezentate de Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
În vederea obţinerii finanţării proiectului, în conformitate cu cerinţele POS Mediu – Axa prioritară 2 a
fost necesară existenţa unui Acord de parteneriat încheiat între toate autorităţile administraţiei publice
din judeţ, părţi asociate în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ ECONEAMŢ” (ADI), având
drept scop principal stabilirea condiţiilor concrete şi detaliate de realizare a proiectului de interes comun
“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”.
Acordul de Parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor
în Judeţul Neamţ” a fost aprobat de comuna Dochia prin Consiliul Local al comunei Dochia prin

Hotărârea nr.12/2009, fiind aprobat totodată de toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ,
prin hotărârile organelor lor deliberative.
În conformitate cu prevederile art. 2 din Acordul de Parteneriat, „Obiectul prezentului Acord îl
constituie realizarea unui acord între părţi, în ceea ce priveşte:
a) activităţi legate de Proiect şi finanţarea acestuia;
b) stabilirea regimului juridic al bunurilor mobile şi imobile construite şi/sau achiziţionate în cadrul
Proiectului, precum şi al terenurilor puse la dispoziţia Proiectului, în vederea realizării obiectivelor
acestuia;
c) delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare aferente proiectului;
d) taxele/tarifele ce vor fi plătite pentru colectarea şi transportul deşeurilor, operarea staţiilor de
transfer/ sortare/ compostare, operarea depozitului conform, transportul deşeurilor la depozitul
conform;
e) mecanismul de plată a serviciilor de salubrizare”.
Pe parcursul implementării proiectului s-a constatat faptul că Acordul iniţial nu corespunde în
totalitate cu cerinţele actuale precum şi intereselor comunităţilor locale implicate. În urma consultării cu
reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale, semnatari ai Acordului de parteneriat, s-a stabilit montajul
instituţional necesar implementării în bune condiţii ale proiectului.
Proiectul de modificare propus, denumit Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat, se bazează
pe recomandările echipei de asistenţă tehnică, cât şi pe concluziile întâlnirilor organizate cu primarii din
localităţile componente ale zonelor din judeţul Neamţ.
Deasemeni, legat de modificările propuse, în perioada lunilor aprilie-mai 2014, ADI “ECONEAMŢ” a
solicitat în scris punctul de vedere al tuturor reprezentanţilor consiliilor locale cu privire la opţiunile
acestora în ceea ce priveşte modalitatea de încasare a contravalorii serviciilor de salubrizare (taxă sau
tarif), situaţia echipamentelor şi utilajelor de salubrizare pe care le-au achiziţionat şi care ar putea fi
concesionate viitorilor operatori, precum şi situaţia contractelor de salubrizare existente, aflate în
derulare.
Modificările esenţiale se referă la următoarele aspecte:
- la nivel de judeţ s-a stabilit ca în loc de taxă în mediul rural să fie tarif, plătit direct la operatorul
zonal fapt ce a determinat modificarea fluxului financiar iniţial;
- s-a stabilit ca toate activităţile (colectarea şi transportul deşeurilor, operarea staţiilor de transfer/
sortare/ compostare, transportul deşeurilor la depozitul judeţean) să fie făcute de acelaşi operator pe
fiecare din cele patru zone ale judeţului;
- modificările de mai sus au dus la modificarea Anexelor 2 şi 3 ale Acordului de parteneriat iniţial.
Menţionăm faptul că modificările propuse nu au implicaţii financiare în ceea ce priveşte contribuţia
Consiliului Local la cofinanţarea proiectului.
În conformitate cu prevederile art. 16 din Acordul de Parteneriat „Orice modificare a clauzelor
prezentului Acord va fi făcută prin Act Adiţional aprobat şi semnat de toate Părţile şi în conformitate
cu cerinţele prevăzute de Decizia de Finanţare a Proiectului”.
Totodată, în raport de textul mai sus-menţionat, este necesară împuternicirea expresă a Primarului
comunei Dochia, să semneze în numele comunei Dochia, Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de
Parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Neamţ”
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru
a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

Întocmit,
Inspector achiziţii publice,
COJOCARU VIOLETA

