ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Anexa
la Hotărârea nr. 103
din 17 decembrie 2010

DOCUMENT DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM
INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR SOLIDE IN JUDETUL BACAU”
(ACORD)
Între:
1. Judetul Bacau, prin Consiliul Judetean Bacau, cu sediul in .........., reprezentat de dl. Presedinte
......................., imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Judetean nr....din.......
1. Municipul Bacau, prin Consiliul Local Bacau cu sediul in ..... reprezentat de dl Primar ................,
imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr... din .....
2. Orasul ......
3. Comuna........
PREAMBUL
1.Părţile s-au asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau,
în scopul realizării proiectului de interes comun finantat prin POS Mediu „Sistem Integrat de
Management al deşeurilor Solide in Judetul Bacau” (denumit în continuare „Proiectul”) şi prin prezentul
Document de Poziţie (denumit în continuare „Acordul”) stabilesc modul detaliat în care urmează a fi
implementat Proiectul.
2. Proiectul se referă la implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor pe raza judetului
Bacau.
În vederea implementării Proiectului sunt necesare:
1. Investitii realizate prin POS Mediu:
a) Constructia celulei 2 in suprafata de 80.000 mp din depozitul conform de deseuri, in suprafata
totala de 324.830mp, aflat in proprietatea publica a municipiului Bacau , compus din urmatoarele
imobile individualizate: Cartea Funciara numarul 40663 cu numar cadastral 14538 cu o suprafata
de 286.628 mp; Cartea Funciara numarul 2538 cu numar cadastral 3158 cu o suprafata de 38.202
mp;
b) Constructia unei Statii de Transfer, a unei Statii de Sortare si a unei Statii de Compostare pe
amplasamentul din Onesti, in suprafata de 90.000 mp, avand Carte Funciara numarul 60477 cu
numar cadastral 60477;
c) Constructia unei Statii de Transfer pe amplasamentul din Beresti Tazlau, in suprafata de 8467mp,
avand Carte Funciara numarul 60123 cu numar cadastral 60123;
d) Constructia unei Statii de Transfer pe amplasamentul din Gaiceana, in suprafata de 13.300 mp,
avand Carte Funciara si numar cadastral 60103;
e) Inchiderea depozitelor neconforme din urmatoarele localitati: Onesti, Moinesti, Comanesti,
Darmanesti, Tg. Ocna si Buhusi;
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f) Achizitionarea de masini de transport pentru transferul deseurilor de la statiile de transfer la
Depozit;
g) Achizitionarea de
biodegradabile;

echipamente

pentru

colectarea

deseurilor

reziduale,

reciclabile

si

h) Achizitionarea de unitati de compostare individuala;
i) Achizitionarea unui tocator pentru tratarea deseurilor biodegradabile;
j) Campanie de informare si constientizare a populatiei;
k) Asistenta tehnica si supervizare.
2. De asemenea, vor fi utilizate:
I.

Investitii realizate prin proiectului ISPA;

a) Celula 1 in suprafata de 51700 mp din depozitul conform de deseuri, in suprafata totala de
324.830 mp, construita pe amplasamentul aflat in proprietatea publica a municipiului Bacau,
compus din urmatoarele imobile individualizate: Cartea Funciara numarul 40663 cu numar
cadastral 14538 cu o suprafata de 286.628 mp; Cartea Funciara numarul 2538 cu numar cadastral
3158 cu o suprafata de 38.202 mp;
b) Statia de Compostare in suprafata de 3600 mp si Statia de Sortare in suprafata de 2200 mp,
construite pe amplasamentul aflat in proprietatea publica a municipiului Bacau , compus din
urmatoarele imobile individualizate: Cartea Funciara numarul 40663 cu numar cadastral 14538 cu
o suprafata de 286.628 mp; Cartea Funciara numarul 2538 cu numar cadastral 3158 cu o suprafata
de 38.202 mp;
c) Echipamenele achizitionate prin proiectul ISPA pentru operarea depozitului conform de deseuri:
compactor, incarcator frontal, concasor deseuri din constructii si demolari
d) Echipamentele pentru colectarea separata a deseurilor si transportul acestora din municipiul Bacau
si 22 de comune la depozitul conform de la Bacau;
II.

Investitiile realizate prin proiectele PHARE:
a. Instalatiile de deseuri de la Comanesti (Statia de Transfer si Statia de Sortare), construite
pe amplasamentul din orasul Comanesti, in suprafata de 5512,3 mp, avand numar cadastral
2255;
b. Statia de sortare de la Moinesti, construita pe amplasamentul din municipiul Moinesti, in
suprafata de 1416 mp, avand Carte Funciara numarul 60013 cu numar cadastral 60013
c. Statia de Balotare de la Tg. Ocna, construita pe amplasamentul din orasul Tg. Ocna, in
suprafata de 1547mp, avand Carte Funciara numarul 2070\N cu numar cadastral (4581021)/2 cu o suprafata de 700mp; Carte Funciara numarul 2802\N cu numar cadastral 2470
cu o suprafata de 847mp;
d.

Echipamentele pentru colectarea si transportul deseurilor de la Comanesti, Moinesti, Tg.
Ocna, Manastirea Casin si Helegiu.

În vederea realizării investiţiilor necesare pentru implementarea Proiectului va fi solicitată finanţarea din
Fonduri Europene.
3. Deoarece Proiectul se va desfăşura în mai multe etape şi zone, Părţile se vor organiza, în limitele
teritoriale ale judeţului Bacau, vor contribui la realizarea Proiectului şi vor beneficia de Proiect,
înţelegând să abordeze şi să gestioneze problema deşeurilor în judeţul Bacau în mod unitar şi integrat,
scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care deopotrivă se confruntă şi de a asigura
servicii publice specifice de calitate pentru locuitorii judeţului Bacau. Astfel, părţile îşi declară intenţia
fermă de a depune toate eforturile necesare realizării Proiectului, implementării acestuia, înţelegând prin
aceasta inclusiv delegarea în condiţiile legii a gestiunii serviciilor de salubrizare ale localităţilor, respectiv
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a gestionarii deşeurilor prin intermediul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacau”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică , constituită în conformitate
cu dispoziţiile legii.
Capitolul I. Scopul Acordului
Art.1. Scopul Acordului îl constituie detalierea asocierii dintre Părţi în cadrul ADI în vederea:
a) Realizării Proiectului
b) Gestionării serviciilor de colectare, transport, transfer, tratare şi eliminare a deşeurilor municipale
(denumite în continuare „Serviciile”).
Capitolul. II. Obiectul Acordului
Art. 2 Obiectul prezentului Acord il constituie realizarea unui acord intre parti in ceea ce priveste:
a) activitatile legate de Proiect si finanţarea acestuia
b) stabilirea regimului juridic al bunurilor mobile si imobile construite si/sau achizitionate in cadrul
Proiectului, precum si al terenurilor puse la dispozitia Proiectului in vederea realizarii acestuia
c) delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare;
d) taxele ce vor fi plătite pentru colectarea deşeurilor, transportul deşeurilor la staţiile de
transfer/sortare/compostare, operarea staţiilor de transfer/sortare/compostare, transportul
deşeurilor la depozitul conform, operarea depozitului conform.
e) mecanismul de plata a serviciilor de salubrizare.
Capitolul III. Durata Acordului
Art. 3 Prezentul acord intra in vigoare la data semnarii sale de catre Parti si va ramane in vigoare pe
intreaga durata de operare a Sistemului Integrat de Management a Deseurilor Solide, cu posibilitate de
prelungire prin acordul scris al partilor.
Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
Activităţile legate de Proiect şi finanţarea acestuia
Art. 4 - (1) Consiliul Judeţean Bacau, se obligă să acţioneze in calitate de solicitant al finantarii beneficiar
al Proiectului iar Consiliile Locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor implicate vor fi beneficiarii
finali ai Proiectului. În acest sens Consiliul Judeţean Bacau se obligă să desfăşoare următoarele activităţi:
a) Efectuarea plătilor privind cofinanţarea pentru Proiect în baza planului de investiţii aprobat;
b) Infiintarea si menţinerea în activitate a Unităţii de Implementare a Proiectului (denumită în
continuare UIP) pe toată durata de implementare a proiectului
(2) Consiliul Judeţean Bacau va recupera cheltuielile facute cu pregatirea si cofinantarea Proiectului asa
cum rezulta ele din Analiza Cost Beneficiu aprobata de AM POS Mediu.
(3) Consiliul Judetean Bacau va include contributia financiara in bugetele proprii ale exercitiilor
financiare corespunzatoare anului de realizare a investitiei.
(4) Consiliul Judeţean Bacau suportă contribuţia locală si TVA. In sensul prezentului articol contribuţia
locală reprezintă ponderea contribuţiei totale locale din valoarea totală a investiţiilor cu TVA rezultate
in urma Analizei cost-beneficiu aprobate de Ministerul Mediului si Padurilor in valoare de 12.052.785
euro.
3

(5) Consiliul Judeţean Bacau suportă contribuţia locală şi TVA aferente următoarelor investiţii, bunuri şi
servicii;
a) Constructia celulei 2 a depozitului conform de deseuri situat pe amplasamentul din Mun. Bacau;
b) Constructia unei Statii de Transfer, a unei Statii de Sortare si a unei Statii de Compostare pe
amplasamentul din Onesti;
c) Constructia unei Statii de Transfer pe amplasamentul din Beresti Tazlau;
d) Constructia unei Statii de Transfer pe amplasamentul din Gaiceana;
e) Inchiderea depozitelor neconforme din urmatoarele localitati: Onesti, Moinesti, Comanesti,
Darmanesti, Tg. Ocna si Buhusi;
f) Achizitionarea de masini de transport pentru transferul deseurilor de la statiile de transfer la
Depozit;
g) Achizitionarea de
biodegradabile;

echipamente

pentru

colectarea

deseurilor

reziduale,

reciclabile

si

h) Achizitionarea de unitati de compostare individuala;
i) Achizitionarea unui tocator pentru tratarea deseurilor biodegradabile;
j) Campanie de informare şi conştientizare a populaţiei;
k) Asistenţă tehnică si supervizare.
(6) Orice alte cheltuieli legate de Proiect vor fi suportate de Consiliul Judeţean Bacau
Art. 5 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului ISPA vor fi integrate in Sistemul
Integrat de Management al Deseurilor Solide, indiferent de modalitatea de operare a acestora,
ramanand in proprietatea Consiliului Local Bacau. Aceste bunuri sunt:
a) Celula 1 a depozitului conform de deseuri, si extinderea ariei de deservire a acesteia de la
municipiul Bacau si 22 de comune din judetul Bacau la tot judetul Bacau;
b) Statia de Compostare si Statia de Sortare si extinderea ariei de deservire a acestora de la
municipiul Bacau si 22 de comune din judetul Bacau la zonele 1 si 2 asa cum sunt ele definite in
anexa 3;
c) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor pentru municipiul Bacau si 22 de comune.
d) Echipamenele achizitionate prin proiectul ISPA pentru operarea depozitului conform de deseuri:
compactor, incarcator frontal, concasor pentru deseuri din constructii si demolari.
Art. 6 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Comanesti vor fi integrate in
Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide, indiferent de modalitatea de operare a
acestora, ramanand in proprietatea Consiliului Local Comanesti. Aceste bunuri sunt:
a) Statia de Transfer si Statia de Sortare situate pe amplasamentul din Comanesti;
b) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.
Art. 7 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Moinesti vor fi integrate in
Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide, indiferent de modalitatea de operare a
acestora, ramanand in proprietatea Consiliului Local Moinesti. Aceste bunuri sunt:
a) Statia de Sortare situata pe amplasamentul din Moinesti;
b) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.
Art. 8 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Tg. Ocna vor fi integrate in
Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide, indiferent de modalitatea de operare a
acestora, ramanand in proprietatea Consiliului Local Tg. Ocna. Aceste bunuri sunt:
a) Statia de Balotare situata pe amplasamentul din Tg. Ocna;
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b) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.
Art. 9 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Manastirea Casin vor fi
integrate in Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide, indiferent de modalitatea de
operare a acestora, ramanand in proprietatea Consiliului Local Manastirea Casin. Aceste bunuri sunt::
a) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.
Art. 10 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Helegiu vor fi integrate in
Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide, indiferent de modalitatea de operare a
acestora, ramanand in proprietatea Consiliului Local Helegiu. Aceste bunuri sunt:
a) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.
Art. 11 (1) Părţile sunt responsabile sa creeze conditiile astfel incat costurile legate de realizarea durabila
a serviciilor si operarea instalatiilor de deseuri construite in cadrul Proiectului să fie recuperate printr-o
structura cat mai adecvata a taxei.
(2) Consiliile Locale ale urmatoarelor unitati administrativ-teritoriale: Onesti, Moinesti, Comanesti,
Buhusi, Darmanesti si Tg. Ocna, trebuie sa asigure monitorizarea post-inchidere a depozitelor
neconforme pe o perioada de 30 de ani, conform prevederilor legle in vigoare.
Capitolul V. Regimul juridic al terenurilor şi al bunurilor rezultate în cadrul Proiectului
Art. 12. (1) Părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziţie, în baza
hotărârii consiliilor locale competente, a terenurilor pe care urmează să se construiască instalatiile de
gestionarea deseurilor, depozitul conform de deseuri, statii de transfer/compostare/sortare (terenurile
aferente realizării Proiectului). În acest sens, Consiliile Locale din unităţile administrativ-teritoriale
proprietare ale acestor terenuri le vor stabili regimul juridic de bunuri apartinand proprietatii publice si
vor acorda Consiliului Judetean Bacau, pe întreaga durată a Proiectului, dreptul de administrarea a
terenului respectiv, incluzând posesia, folosinţa şi dispoziţia materială asupra terenului în limita
obiectivului de construire şi exploatare a obiectivelor de investiţii, conform art. 12 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
(2) Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Acord, a oricărui alt act juridic având ca obiect aceste
terenuri.
Art. 13
(1) Toate bunurile imobile construite sau achizitionate din fondurile alocate Proiectului „Sistem Integrat
de Management al Deseurilor Solide, Judetul Bacau”, respectiv depozitul conform si statiile de
transfer/sortare/compostare vor intra în domeniul public al Judeţului.
(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale membre ADI şi deservite de
un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.
(3) Investitiile ce urmeaza a fi efectuate in fiecare unitate administrativ teritoriala asociata sunt prevazute
in Anexa 1 la prezentul Acord.

Art. 14
(1) Toate bunurile mobile achizitionate din fondurile alocate Proiectului, respectiv vehiculele necesare
pentru transferul deşeurilor, containere, unităţi individuale de compostare şi europubele, vor intra în
domeniul public al Judeţului conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Ordonanţa 13/2008, art 10 alin (6).
(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale membre ADI şi deservite de
un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.
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Capitol VI. Delegarea Gestiunii Serviciilor de salubrizare a localităţilor
Art. 15 (1) Părţile au în vedere să delege gestiunea Serviciilor, pentru activităţile de colectare, transport,
tratare şi depozitare a deşeurilor. Procedurile de delegare a gestiunii şi atribuirea contractului de delegare
a gestiunii acestor servicii se vor organiza şi derula în conformitate cu prevederile Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Gestiunea
Serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor contracte de delegare privind diferitele activităţi ce
compun Serviciile, ce vor fi atribuite prin procedura licitaţiei publice prevazuta de OUG 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Incepand cu data semnarii prezentului acord, nici una din partile semnatare nu va incheia individual,
niciun fel de contract de delegare a gestiunii privind serviciile mentionate mai sus, decat prin intermediul
ADIS.
(3) Consiliul Judetean Bacau, prin UIP, va iniţia si va derula procedurile de achiziţie publică din cadrul
Proiectului , privind atribuirea:
- contractelor de lucrari de constructie (constructia celulei 2 a depozitului conform de deseuri situat
pe amplasamentul din Mun. Bacau; constructia Statiei de Transfer, a Statiei de Sortare si a Statiei
de Compostare pe amplasamentul din Onesti; constructia Statiei de Transfer pe amplasamentul din
Beresti Tazlau; constructia Statiei de Transfer pe amplasamentul din Gaiceana; Inchiderea
depozitelor neconforme din urmatoarele localitati: Onesti, Moinesti, Comanesti, Darmanesti, Tg.
Ocna si Buhusi)
- contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii (Asistenta Tehnica, Supervizare si
Constientizarea Publica, etc.) aferente derulării Proiectului.
(4) Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare si transport a deşeurilor de la
populatia din Zona ISPA (Municipiul Bacau si 22 de comune) la depozitul conform, procedurile de
licitaţie vor fi iniţiate şi derulate de ADIS, in numele si pe seama Consiliilor Locale implicate. ADIS va fi
sprijinită în acest proces de către municipiul Bacau, care la randul sau va fi sprijinit de echipa de asistenta
tehnica contractata in acest sens. Comisia de selectie a ofertelor va fi formata exclusiv din reprezentanti
ai Primariei municipiului Bacau.
(5) Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare si transport a deşeurilor de la
populatia din zonele non-ISPA la staţiile de transfer aferente sau depozit, dupa caz, procedurile de
licitaţie vor fi iniţiate şi derulate de ADIS, in numele si pe seama Consiliilor Locale implicate. ADIS va fi
sprijinită în acest proces de către UIP, care la randul sau va fi sprijinit de echipa de asistenta tehnica
contractata in acest sens.
(6) În situaţia în care una sau mai multe unităţi administrativ teritoriale dintr-o zona de colectare, la data
delegării serviciilor publice de salubrizare în condiţiile alin. (4) si (5), are în derulare un contract cu un
operator, licitaţia pentru delegarea servciului va fi făcută şi pentru acea unitate administrativ – teritorială,
cu menţiunea că operatorul selectat va începe operarea la încetarea contractului existent.
(7) In unitatile administrativ-teritoriale in care serviciul de colectare si transport a deseurilor este delegat,
in condiţiile legii, unor operatori de salubrizare, contractele existente de salubrizare dintre operatori si
unitatile administrativ-teritoriale respective care sunt menţinute, pot fi modificate astfel incat sa fie
integrate în cadrul Proiectului.
(8) In unitatile administrativ teritoriale in care serviciul de colectare si transport a deseurilor este delegat
operatorilor de salubrizare in baza unor contracte incheiate in conformitate cu legislatia in vigoare dar
obligatiile asumate de operatorii de salubrizare prin contractele respective nu sunt respectate, acele
contracte vor fi reziliate.
Art. 16 (1) Vor fi selectate urmatoarele categorii de operatori pentru activitatile care sunt parte a
serviciilor:
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1. Pentru serviciul de colectare si transport a deseurilor de la populatie la statia de transfer aferenta
sau la depozitul conform, dupa caz:
a. Un operator pentru zona ISPA (Municipiul Bacau + 22 de unitati administrativ-teritoriale
invecinate);
b. Cate un operator pentru zonele PHARE: Comanesti, Moinesti, Tg. Ocna,Manastirea Casin si
Helegiu, care vor asigura, acolo unde este cazul, si operarea instalatiilor de deseuri realizate
prin proiectele PHARE si transferul la depozitul conform;
c. Un alt operator pentru restul judetului Bacau;
2. Pentru serviciul de operare a instalatiilor de deseuri si transferul de la acestea la depozitul
conform:
a. Un operator pentru serviciul de operare a instalatiilor de deseuri realizate prin masura ISPA
(Celula I, Statie de Sortare Statie de Compostare si celelalte instalatii realizate prin ISPA);
b. Un alt operator pentru serviciul de operare a instalatiilor de deseuri realizate prin POS Mediu
situate pe amplasamentul de la Onesti (statie de transfer, statie de sortare si statie de
compostare), pe amplasamentul de la Beresti Tazlau (statie de transfer) si pe amplasamentul
de la Gaiceana (statie de transfer). Acest operator va opera si Celulele 2,3 si 4 ale depozitului
conform de deseuri precum si statia de sortare si compostare aflate pe acelasi amplasament si
celelalte instalatii ale depozitului conform ;
(3) Contractele de delegare ce urmeaza a fi incheiate cu operatorii selectati de Comisiile de Licitatie vor
fi aprobate de fiecare Consiliu Local implicat si/sau Consiliul Judetean, dupa caz.
Art. 17 (1) Autoritatea Contractanta, respectiv Delegatarul, va fi:
a) Consiliul Judetean pentru contractele de lucrari de constructii ale bunurilor ce vor fi parte a
sistemului de management integrat al deşeurilor.
b) Consiliul Judetean pentru contractele de furnizare de bunuri si echipamente finanţate din Fonduri
Europene.
c) Municipiul Bacau pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului privind activitatile de
exploatare a celulei 1 a depozitului conform si a statiilor de sortare si compostare realizate prin
Masura ISPA, pentru o perioada nu mai lunga de 55 de luni. In acest sens, pentru delegarea
gestiunii activitatii de exploatare a celulei 1 a depozitului conform si a instalatiilor de deseuri
realizate prin Masura ISPA (statia de sortare si statia de compostare), municipiul Bacau va elabora
si aproba intreaga documentatie (Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini si sectiunea privind
Conditiile contractuale de delegare a gestiunii) ce va sta la baza delegarii gestiunii. ADIS va
monitoriza conditiile contractului de delegare a gestiunii privind serviciul de operare a celulei 1 a
depozitului conform. Comisia de selectie a ofertelor va fi formata exclusiv din reprezentanti ai
Municipiului Bacau.
d) ADIS pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitatile de exploatare a Celulelor 2, 3 si
4 a depozitului conform de deseuri si a statiilor de transfer/sortare/compostare construite prin
Proiect, precum si transportul deseurilor de la acestea la depozitul conform. Comisia de selectie a
ofertelor va fi formata si din reprezentanti ai Consiliului Judetean Bacau.
e) ADIS pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitatile de colectare a deseurilor
provenite din localitatile aferente Zonei ISPA si de transportare a acestora pana la statiile de
sortare/compostare sau depozit conform, dupa caz.
f) ADIS pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitatile de colectare a deseurilor
provenite din celelalte unitati administrativ-teritoriale din afara Zonei ISPA si de transportare a
acestora pana la statiile de transfer/sortare/compostare sau depozit conform, dupa caz.
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(2) Contractele de delegare cu operatorii, prevazute la lit. d) si f) de mai sus, vor fi incheiate de ADIS in
numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor acorda ADIS un astfel
de mandat prin statutul ADIS si prin Hotararile Consiliilor Locale de aprobare a contractelor de delegare
a gestiunii. ADIS va fi sprijinită în acest proces de către UIP, care la randul sau va fi sprijinit de echipa de
asistenta tehnica contractata in acest sens.
(3) Instalatiile de deseuri realizate prin proiecte PHARE CES raman in functiune în conditiile stabilite
prin aceste proiecte, iar deseurile colectate din zonele deservite de aceste instalatii vor fi eliminate la
depozitul conform de deseuri din municipiul Bacau (conform anexei 3 si 4).
(4) In ceea ce priveste contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a celulei 1 a depozitului
conform, acesta va fi monitorizat de catre ADIS, dupa semnarea lui de catre operatorul desemnat
castigator si Primaria Municipiului Bacau.

Capitolul VII. Taxele aferente serviciilor de salubrizare
Art. 18 – (1) Pentru asigurarea finanţării serviciiilor de salubrizare Părţile convin de comun acord să
stabilească în condiţiile legii taxe speciale de salubrizare în sarcina beneficiarilor finali ai acestor servicii,
care vor include urmatoarele elemente de cost:
- costuri pentru activităţile de colectare si transport a deseurilor de la populatie la Statiile de
transfer/sortare/compostare sau depozitul conform, dupa caz
- costuri pentru activităţile de operare a depozitului conform si a Statiei de Sortare si a Statiei de
Compostare realizate prin ISPA, operarea statiilor de transfer/sortare/compostare realizate prin POS
Mediu si transportul deseurilor de la statiile de transfer/sortare/compostare la depozitul conform.
(2) Taxa speciala aplicabila serviciilor de colectare, transport, tratare, transfer si eliminare a deseurilor
trebuie avizata de catre ADIS , si va fi stabilita şi încasata de autoritatile locale, care apoi o vor transfera
lunar catre ADIS;.
(3) Avand in vedere ca, pentru realizarea proiectului finantat prin masura ISPA Primaria Municipiului
Bacau a accesat un imprumut bancar de la BERD, inclusiv cheltuieli neeligibile, in valoare de 8.500.000
Euro si pe care este obligata sa il ramburseze in termen de 8 ani, partile prezentului document sunt de
acord ca, pana la rambursarea integrala a acestui imprumut, Primaria Municipiului Bacau sa vireze lunar
catre ADIS cu echivalentul a 70.568 euro pe luna mai putin din taxa de salubrizare colectata de la
populatia din Municipiul Bacau.
(4) Avand in vedere ca, pentru realizarea Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor
Solide in judetul Bacau” Consiliul Judetean Bacau a accesat un imprumut bancar in valoare de
12.052.785 euro si pe care este obligat sa il ramburseze in termen de 10 ani, in vederea participarii la cofinantarea acestui proiect, partile prezentului document sunt de acord ca, pana la rambursarea integrala a
acestui imprumut, Consiliul Judetean Bacau sa primeasca lunar de la ADIS suma de 100.439,9 euro pe
luna, suma care nu include contributia municipiului Bacau, care a cofinantat masura ISPA.
(5) Municipiul Bacau, in calitate de proprietar al infrastructurii create prin proiectul ISPA Bacau va
constitui fondul de Intretinere, Inlocuire si dezvoltare ( fondul IID) pentru proiectul ISPA Bacau.
Redeventa datorata de catre operatorii selectati de catre municipiul Bacau pentru exploatarea
infrastructurii create prin proiectul ISPA Bacau se va achita lunar municipiului Bacau, avand in vedere
calitatea sa de proprietar al bunurilor concesionate.
(6) Consiliul Judetean Bacau in calitate de proprietar al infrastructurii create prin proiectul „Sistem
Integrat de management al Deseurilor Solide in judetul Bacau”va constitui Fondul de Intretinere,
Inlocuire si Dezvoltare ( fond IID) pentru acest proiect.
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Redeventa datorata de catre operatorii selectati de catre ADIS pentru exploatarea infrastructurii create
prin proiectul „Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Bacau” se va achita lunar
Consiliului Judetean Bacau, avand in vedere calitatea sa de proprietar al bunurilor concesionate.
(7) Taxa speciala de salubrizare perceputa de la populatie va include toate elementele de cost ale
Sistemului Integrat de Management al Deseurilor de la colectare, transfer, tratare si eliminare la depozitul
conform, conform alin. 1 din prezentul articol.
(8) Autorităţile administraţiei publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile de salubrizare,
vor transfera sumele încasate la bugetele locale cu titlu de taxă specială de salubrizare catre ADIS, care va
asigura plata operatorilor de salubrizare selectaţi în condiţiile legii, cu respectarea prezentului Acord .
(9) Nivelul taxelor se stabileşte cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, din Acordul de
Împrumut pentru creditul de co-finanţare, a tarifelor rezultate in urma derularii procedurii de atribuire a
contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare, şi a prevederilor legale aplicabile.
(10) Utilizatorii non casnici din unitatile administrativ-teritoriale urbane si rurale vor achita
contravaloarea serviciilor de salubrizare prin taxa specială de salubrizare instituită in aces sens, calculata
distnct fata de cea stabilita pentru utilizatorii casnici, catre autoritatile locale care o vor transfera lunar
catre ADIS.
Nivelul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non casnici din unitatile administrativ teritoriale va
fi determinat distinct de cea stabilita pentru utilizatorii casnici.
Art. 19 - (1) Pentru activităţile de colectare a deşeurilor, transportul acestora la punctele/staţiile de
transfer şi exploatarea staţiilor de transfer si a depozitului conform, tarifele operatorilor precum şi
ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local direct implicat în derularea respectivei
componente a Proiectului, pentru raza sa de competenţă teritorială.
(2) De îndată ce va fi stabilit nivelul unic al tarifelor operatorilor pentru colectarea deşeurilor, transportul
acestora la staţiile de transfer şi exploatarea staţiilor de transfer si a depozitului conform, pentru o zonă de
colectare determinată, ADIS va aproba acest tarif, în numele şi pe seama unităţilor administrativteritoriale deservite. Cu ocazia deliberărilor legate de nivelul unic al tarifelor unităţile administrativteritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest nivel sa aprobe in cadrul fiecarui CL nivelul tarifului unic
dupa care sa mandateze reprezentantul sau in vederea adoptarii hotararii ADIS de avizare a nivelului
tarifului unic.
(3) Părţile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a
tarifelor pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor la staţiile de transfer şi a tarifului de
eliminare la depozitul conform.

Capitolul VIII. Contabilitatea şi auditul Proiectului
Art. 20 Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi europene aplicabile.
Art. 21 Consiliului Judeţean Bacau îi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului şi trebuie să
asigure vizibilitatea tuturor operaţiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.
Art. 22. Consiliului Judeţean îi revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor operaţiunilor
financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente Proiectului. Facturi sau alte
documente corespunzătoare vor însoţi orice cerere de acoperire a cheltuielilor.
Art. 23. Toate contractele aferente Proiectului vor fi atribuite în conformitate cu legislaţia achiziţiilor
publice. Procedurile de licitaţie vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite de legislatia
achizitiilor publice.
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Capitolul IX. Dispoziţii finale
Art. 24 Consiliul Judetean Bacau răspunde integral pentru plata contribuţiilor, conform valorii şi
termenelor de plată stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.
Art. 25 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 Finantare a Proiectului.
Art. 26 Orice dispute născute din executarea prezentului Acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă între
Părţi. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluţionată de
instanţele române de contencios administrativ competente, conform dreptului român.
Art. 27 Consiliul Judeţean Bacau va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind sprijinul
financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populaţia să fie conştientă de rolul jucat de Uniunea
Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Decizia de Finantare a Proiectului şi cu
respectarea procedurilor aplicabile.
Art. 28 Forţa majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi controlat
de Părţi şi în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea Părţilor care o invocă.
Art. 29 Prezentul Acord a fost încheiat la data de …………….., în ____ de exemplare originale, câte
unul pentru fiecare Parte, înregistrat de Părţi după cum urmează:
PĂRŢILE
ACORDULUI
semnatura
Anexa 1 – Investiii in localitatile beneficiare ale proiectului
Anexa 2 – Schema functionala a sistemului de taxe
Anexa 3 – Zonarea si arondarea localitatilor la Statiile de Transfer
Anexa 4 – Harta privind zonarea si fluxul deseurilor

Anexa 1 – Investiii in localitatile beneficiare ale proiectului

Costuri de investitie €

An de
implementare

Costuri
Eligibile
(Investitii
prin POS)

Costuri neeligibile
(Investitii
prin POS)

TOTAL
Costuri de
Investitii

Euro fara TVA
Colectare deseuri reziduale
Pubele/Containere
2011
Colectare deseuri reciclabile
Pubele/Containere
2011
Colectare deseuri biodegradabile
Pubele/Containere
2011
Statii transfer
Gaiceana (noua) (Z2)
2011/2012
Beresti Tazlau (noua) (Z5)
2011/2012

1.793.899

0

1.793.899

989.250

0

989.250

488.486

0

488.486

946.046
957.614

0
320.000

946.046
1.277.614

10

Onesti (noua) (Z3)
2011/2012
2.341.347
Statie compostare
Onesti (noua) (Z3)
2011/2012
2.642.911
Statie compostare
Onesti (noua) (Z3+Z4+Z5)
2012
2.853.871
Compostare individuala
Unitati de compostare
2011
3.237.600
Depozitare
Depozit conform Bacau (celula
2013
6.379.630
2)
Inchidere depozite neconforme
Onesti
2012
1.684.153
Moinesti
2012
1.921.358
Comanesti
2012
942.605
Buhusi
2012
458.664
Darmanesti
2012
390.381
Tg. Ocna
2012
475.186
Echipamente suplimentare pentru instalatiile existente
Tocator, vehicul transfer cu
2011/2012
204.000
remorca, containere presa
stationara
TOTAL echipamente
28.707.001
Asistenta
Tehnic•
pentru
2010-2013
992.133
Managementul Proiectului
Con_tientizare public•
2010-2013
651.707
Supervizare lucr• ri
2010-2013
1.527.414
Cheltuieli neprev• zute
2010-2013
1.812.924
Audit proiect
2010-2013
80.000
Salarii PIU, studii, taxe
2010-2013
508.614

148.740

2.490.087

0

2.642.911

0

2.853.871

0

3.237.600

0

6.379.630

0
0
0
0
0
0

1.684.153
1.921.358
942.605
458.664
390.381
475.186

0

204.000

468.740
0

29.175.741
992.133

0
0
0
0
0

651.707
1.527.414
1.812.924
80.000
508.614

Total (preturi constante)
Total (preturi curente)

468.740
472.222

34.748.533
36.190.651

34.279.793
35.718.429
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Anexa 2 – Schema functionala a sistemului de taxe

Generatori
de deseuri

TAXA

Taxa speciala de
salubrizare colectata de
autoritatile locale

Tarif

Operatori de
Tarif
salubrizare
existenti

T
A
R
I
F

Redeventa

Primaria
Bacau

T
A
R
I

Operatorul Instalatiilor
de deseuri prin proiectul
ISPA Bacau (pe durata de
viata a celulei 1)

Redeventa

ADIS
Tarif

Bacau

Tarif

Redeventa

Consiliul
Judetean
Bacau

T
A
R
I

T
A
R
I

Operatori de
colectare si
transport a
deseurilor

Operatorul Instalatiilor de
deseuri de la Onesti, BerestiTazlau si Gaiceana, a celulelor
2, 3 si 4 si a SC si SS
(dupa expirarea perioadei de operare a
celulei 1)

Redeventa
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Anexa 3 – Zonarea si arondarea localitatilor la statiile de transfer
ZONA 1 BACĂU – transportul deşeurilor direct la
depozitul Bacău

Număr locuitori

Statie de sortare

Statie de compostare

Bacău

179.682

Bacau

Bacau

Buhuşi

20.041

Bacau

Bacau

Beresti-Bistrita

2.115

Bacau

Buhoci

5.009

Bacau

Cleja

7.115

Bacau

Faraoani

5.595

Bacau

Filipesti

4.760

Bacau

Garleni

6.743

Bacau

Gioseni

3.519

Bacau

Hemeius

4.252

Bacau

Horgesti

4.878

Bacau

Itesti

1.422

Bacau

Letea Veche

5.466

Bacau

Luizi Calugara

5.374

Bacau

Magura

4.422

Bacau

Margineni

8.946

Bacau

Nicolae Balcescu

9.371

Bacau

Prajesti

2.628

Bacau

Racaciuni

8.100

Bacau

Racova

3.446

Bacau

Sarata

2.243

Bacau

Saucesti

4.710

Bacau

Tamasi

3.289

Bacau

Traian

2.955

Bacau

Blagesti

7.328

Bacau

Colonesti

2.220

Bacau

Damienesti

1.937

Bacau

Izvoru Berheciului

1.734

Bacau

Lipova

2.930

Bacau

Negri

2.960

Bacau

Odobesti

2.448

Bacau

Plopana

3.473

Bacau

Rosiori

2.300

Bacau

Secuieni

2.083

Bacau

Parincea

3.962

Bacau

Filipeni

2.358

Bacau

Ungureni

3.844

Bacau

Sascut

10.226

Bacau

Valea Seaca

4.054

Bacau

Orbeni

4.129

Bacau

Parava

3.468

Bacau

Localitate
URBAN
RURAL

TOTAL ZONA 1

367.515
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ZONA 2 – transportul deşeurilor la staţia de transfer Găiceana

Număr locuitori

Statie de sortare

Vultureni

2.121

Bacau

Corbasca

5.789

Bacau

Dealu Morii

2.983

Bacau

Gaiceana

3.039

Bacau

Glavanesti

3.631

Bacau

Huruiesti

2.781

Bacau

Motoseni

3.834

Bacau

Pancesti

4.404

Bacau

Podu Turcului

5.099

Bacau

Rachitoasa

4.975

Bacau

Stanisesti

4.802

Bacau

Tatarasti

2.598

Bacau

Oncesti

1.825

Bacau

TOTAL ZONA 2

47.881

Localitate
RURAL

ZONA 3 – transportul deşeurilor direct la Statia de Transfer Onesti

Număr locuitori

Statie sortare

Statie de
compostare

Onesti

Onesti

Onesti

Onesti

Localitate

URBAN

RURAL

Oneşti

52.043

Târgu Ocna

13.110

Barsanesti

5.265

Urechesti

3.965

Bogdanesti

2.730

Buciumi

2.963

Caiuti

5.449

Casin

4.059

Cotofanesti

3.241

Gura Vaii

6.173

Helegiu

7.291

Manastirea Casin

5.610

Oituz

9.661

Pargaresti

4.922

Stefan cel Mare

4.409

Tg Trotus

5.549

TOTAL ZONA 3

136.440
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Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti
Onesti

Număr locuitori

Statie sortare

Statie de
compostare

Comăneşti

24.195

Comăneşti

Onesti

Dărmăneşti

14.390

Comăneşti

Onesti

Slănic Moldova

5.096

Comăneşti

Onesti

Agas

6.844

Comăneşti

Dofteana

11.231

Comăneşti

Asau

7.448

Comăneşti

Brusturoasa

3.575

Comăneşti

Ghimes-Faget

5.254

Comăneşti

Palanca

3.675

Comăneşti

TOTAL ZONA 4

81.708

ZONA 4 – transportul deşeurilor la staţia de transfer Comăneşti
Localitate

URBAN

RURAL

ZONA 5 – transportul deşeurilor la staţia de transfer de la
Beresti Tazlau

Număr locuitori

Statie sortare

Statie de compostare

Onesti

Localitate
URBAN

Moineşti

24.312

Moineşti

RURAL

Strugari

2.579

Moineşti

Balcani

8.279

Moineşti

Pirjol

6.906

Moineşti

Scorteni

3.146

Moineşti

Ardeoani

2.539

Moineşti

Sanduleni

4.498

Moineşti

Beresti-Tazlau

5.816

Moineşti

Livezi

5.337

Moineşti

Berzunti

5.435

Moineşti

Solont

3.902

Moineşti

Zemes

5.218

Moineşti

Magiresti

4.565

Moineşti

Poduri

8.163

Moineşti

TOTAL ZONA 5

90.695

*

Randurile din tabel marcate cu albastru reprezinta unitatile administrativ-teritoriale care au fost arondate unei Statii de Transfer
si/sau Depozit conform, dupa caz, prin proiectul „Sistem de Management Integrat a Deseurilor”.
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Anexa 4 – Harta privind zonarea si fluxul deseurilor

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ADOBRICĂI IOANA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI ONEŞTI
CONS. JUR. DANIEL SPÂNU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului
„Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”
Consiliul Local al Municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară în data de 17 decembrie
2010;
Luând în considerare prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind
depozitarea deseurilor, transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea
deseurilor, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, ale Ghidului solicitantului, Axa prioritară 2 – POS Mediu, Domeniul Major
de Investiţie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor”, ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare Bacău, precum şi prevederile Ghidului privind regionalizarea serviciilor de
salubrizare a localitatilor.
Având în vedere adresa comună a Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de
management a deseurilor in judetul Bacău” şi a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău nr.12393/22.11.2010, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Oneşti sub
nr.09.12.2010;
Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil Lemnaru, Raportul
de specialitate al Serviciului monitorizare, servicii publice, control al activităţii de transport, precum
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oneşti;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.f) şi ale art.45, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului
„Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”, prevăzut în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se imputerniceste domnul ing. Emil Lemnaru - Primarul municipiului Oneşti sa
semneze Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deseurilor solide in judetul Bacau”.
Art.3. Secretarul municipiului Oneşti va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau, Consiliului Judeţean Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi
o va aduce la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

Preşedinte de şedinţă,
Adobricăi Ioana
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
Nr. 103
din 17 decembrie 2010

