
PROIECT                                                                                                            

Hotărâre 
privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea

prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C.
Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 -24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la
Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277

din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 în forma
modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  pentru gestionarea
integrată a deșeurilor municipale  în judeţul Bistriţa-Năsăud

Având în vedere :

- Raportul de analiză al A.D.I. Deșeuri Bistriţa-Năsăud nr. …… din ……2021;
-  Notă  de  fundamentare  nr.  9  din  15.01.2021  a  A.D.I.  Deșeuri  Bistriţa-Năsăud  privind
respingerea propunerilor de Acte Adiţionale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a
serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada
15.10.2020 -24.12.2020 
-  Nota  de  fundamentare  nr.  10  din  15.01.2021  a  A.D.I.  Deșeuri  Bistriţa-Năsăud  privind
aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului
public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 /
24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistriţa-Năsăud;
-  Adresa nr.  9811 din  15.10.2020,  transmisă de SC Supercom SA și  înregistrată  la  sediul
Asociaţiei sub nr. 2952 din 16.10.2020;
- Adresa nr. 11637 din 05.12.2020, transmisă de SC Supercom SA și înregistrată la sediul
Asociaţiei sub nr. 3731 din 07.12.2020;
- Adresa nr. 12345 din 24.12.2020, transmisă de SC Supercom SA și înregistrată la sediul
Asociaţiei sub nr. 3969 din 24.12.2020;
- Adresa nr. 3277 din 30.10.2020 transmisă de Asociaţie către SC Supercom SA;
- Adresa nr. 1 din 04.01.2021 transmisă de Asociaţie către SC Supercom SA;
- Adresa  nr.  143  din  06.01.2021  transmisă  de  SC  Supercom  SA  și  înregistrată  la  sediul
Asociaţiei sub nr. 87 din 06.01.2021;
- Adresa nr. 183 din 14.01.2021 transmisă de Asociaţie către SC Supercom SA;

În temeiul prevederilor: 

-  Art. 17, alin.  (1), lit.  a) - e) și  lit.  i)  din Legea nr. 211/2011 privind regimul  deșeurilor,
republicată cu modificările și completările ulterioare;



- Art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 8, alin. (3), lit. d^2 , art. 10 alin. (5) și art. 32, alin. (3), din Legea nr. 51/2006, Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 13, alin. (1), lit. b) și alin. (2), art. 27, alin. (2); art. 28 din Legea nr. 101/2006, Legea
Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

În baza prevederilor:

- art. 5, alin. (2), lit. i) din Statutul actualizat al A.D.I Deșeuri Bistriţa Năsăud;
- art. 16, alin. (4), lit. e) din Statutul actualizat al A.D.I Deșeuri Bistriţa Năsăud.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se resping toate propunerile de Acte Adiţionale la Contractul de concesiune nr.
1277/2018  privind  delegarea  prin  concesiune  a  serviciului  public  de  salubrizare  respectiv
activitatea  de  colectare,  transport,  depozitare  și  transfer  al  deșeurilor  municipale  inclusiv
deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Staţiilor de Transfer și al Centrelor
de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud, cuprinse în Anexa 1, parte integrantă din prezenta
Hotărâre, transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020-24.12.2020.

Art.2. (1) Se aprobă Actul Adiţional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 1277 /2018
privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de
colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase
din deșeuri menajere și managementul Staţiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din
judeţul  Bistriţa-Năsăud, propus de  Operator prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 în forma
modificată de A.D.I. Deșeuri Bistriţa-Năsăud, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta
Hotărâre. 

(2) Actul Adiţional nr. 4 urmează să producă efecte pe perioada menţionată în
cuprinsul său dar nu mai devreme de data semnării sale de către ambele părţi. 

Art.3. Se  aprobă  încredinţarea  mandatului  special  domnului  Florin  Grigore  Moldovan,  în
calitate de președinte al A.D.I. Deșeuri Bistriţa-Năsăud, în vederea semnării, în numele și pe
seama  Asociaţiei,  a  Actului  Adiţional  nr.  4  la  Contractul  de  concesiune  nr.  1277  din
06.12.2018, prevăzut în Anexa nr. 2. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează Consiliul
Director al Asociaţiei, prin aparatul tehnic.



Art.5. Prezenta  Hotărâre  se  comunică  tuturor  membrilor  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară  pentru  gestionarea  integrată  a  deșeurilor  municipale   în  judeţul  Bistriţa-
Năsăud, Operatorului S.C. Supercom S.A. și aparatului tehnic al Asociaţiei.

Președinte,
 Florin Grigore MOLDOVAN
    

     
Vizat juridic

Nicoleta Petrar

Nr. …. adoptată în ședința din data de ……2021
cu un număr de …. voturi „pentru”, ….. voturi ”împotrivă”, ….. ”abțineri” din …..
membri prezenți, …… membri cu/fără drept de vot. 


