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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ 

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL:81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. 

NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro 

 
ACTUL ADIȚIONAL nr. 5  

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 

PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR 

ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, 

RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL  DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI 

A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ, PRECUM  ȘI OPERAREA  

STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA 

 

Încheiat astăzi, ______________, între: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu 

sediul în Craiova,  strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, județul Dolj, înregistrată în 

Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Craiova, cu numărul 

81/03.11.2009, CIF RO 26186870, cont  IBAN RO55RNCB0134113806450001 deschis la 

Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Dolj, Craiova , reprezentată de Președintele 

ADI ECODOLJ:  

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, pe de o parte, 

şi 

2. Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,  

reprezentată prin lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în sat Schitu, 

comuna Costinești, str. Radarului, Fn, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerţului 

sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO 24342060, cont RO43 EXIM 1020 

0002 6000 RO01 deschis la Exim Bank Constanta, reprezentată de Dan Tiberiu Anghel, având 

funcţia de Administrator, în calitate de delegat, pe de altă parte, 

au convenit modificarea Contractului nr. 370/22.05.2018, modificat prin Actul Adițional nr. 

1/31.01.2020, prin Actul Adițional nr. 2/02.02.2021, Actul Adițional nr. 3/14.07.2021 și prin 

Actul Adițional nr. 4/03.12.2021 după cum urmează: 

Art. 1. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții”, conform Anexei 1 la 

prezentul Act Adițional.  

Art. 2. Se modifică art. 10 – TARIFE alin. (1) lit. (a) care va avea următorul conținut:  

”(1) a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 

fundamentare (Anexa 2 la prezentul Act Adițional), sunt următoarele:  

1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 

1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale – 230,64 

lei/tona 

1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile – 710,54 

lei/tona 
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1.3 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor biodegradabile –

156,35 lei/tona 

1.4 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor periculoase din 

deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,95 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase din 

deșeuri menajere, cantități de pana la 20 kg – 7,37 lei/kg 

1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor 

menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, 

altele decât deșeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 221,93 lei/operație 

1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase 

neasimilabile celor menajere – 0,16 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 

economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 

deșeuri generate ocazional – 488,88 lei/tonă echivalent a 116,84 lei/mc 

2.1   Tarif   pentru   colectarea   si   transportul   deșeurilor   reciclabile   generate de agenți 

economici/instituții – 147,09 lei/tona echivalent a 11,77 lei/mc 

3. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau a locuințelor – 124,38 lei/mc 

4. Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 340,03 lei/operație 

5. Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 

5.1 tarif pentru operarea stației de transfer – 92,04 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea stației de sortare -  29,56 lei/tona 

 

Art. 3. Se modifică ARTICOLUL 27 – RĂSPUNDEREA, PENALITĂŢI ȘI DESPĂGUBIRI 

IN SARCINA DELEGATULUI alin. (3) și alin. (9) care vor avea următorul conținut:  

” … (3) Delegatul este obligat la plata penalităţilor contractuale în caz de neîndeplinire a 

obligaţiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligaţii, în cuantumul stipulat în continuare: 

a) 2000 lei zi/UAT unde se constată abaterea- colectarea Deșeurilor cu nerespectarea 

frecvenţei de colectare sau a programelor stabilite în Contract şi în Regulamentul Serviciului; 

b) 1000 lei/caz - neamplasarea, după golire, a echipamentelor de colectare la locul de 

încărcare; 

c) 2000 lei zi/UAT unde se constată abaterea  - nerespectarea rutei si  programului de colectare 

stabilit, atunci când se prestează activitatea de colectare a Deșeurilor; 

d) 2000 lei/caz constatat - utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerinţelor 

tehnice stabilite prin Contract sau de Indicatorii de Performanţă; 

e) 2000 lei/caz constatat – utilizarea unui vehicul de colectare a deseurilor alocat unui anumit 

tip/categorii de deșeu pentru colectarea altui tip/categorii de deșeu; 

f) 2000 lei/informație solicitată prin contract nefurnizată în termenul stabilit  - netransmiterea 

informaţiilor solicitate către Delegatar/ADI sau altor entităţi în conformitate cu Contractul; 

g) contravaloarea tarifului pentru deșeurile respective + 50%  - acceptarea la staţia de sortare 

şi transfer Goicea a unui tip de Deşeu care nu face parte din categoria de Deseuri care pot fi 

acceptate la statie, sau care nu îndeplineşte condiţiile stabilite în Autorizaţia de mediu. 

h) contravaloarea tarifului pentru deșeurile respective + 50% - acceptarea de deşeuri care 

provin din afara zonei de colectare 6 Goicea, cu nerespectarea fluxului Deşeurilor prevăzut 

de prezentul Contract sau de la persoane fizice sau juridice. 
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… 

(9) Sumele primite de către Delegatar ca penalităţi vor constitui o sursă de alimentare a 

Fondului IID, excepție sumele primite de către Delegatar ca penalităţi în baza alin. (3) care 

vor constitui o sursă de finanțare a serviciului de salubrizare pentru localitatea în care se 

constată abaterea.” 

Art. 4. Se modifică Anexa 2 la Contract -”Caietul de Sarcini al Serviciului și toate clarificările 

comunicate de către autoritatea contractantă înainte de deschiderea ofertelor”, conform 

Anexei 3 la prezentul Act Adițional. Celelalte prevederi din ”Caietul de Sarcini și clarificările 

comunicate de către autoritatea contractantă înainte de deschiderea ofertelor” râmân 

neschimbate. 

Art. 5. Celelalte clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018, astfel cum au fost modificate prin 

actele aditionale anterioare, rămân neschimbate. 

 

Prezentul Act adițional a fost încheiat în limba română astăzi, ____________, în 2 (două) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ 

Asocierea – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. – S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - 

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

prin Lider – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. 

 


