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Oraşul Ulmeni Primăria Baita de sub Codru 

Nr.____/.2019          Nr.______.2019 

ACT ADIŢIONAL NR. ______ 
 

la contractul de prestări servicii publice de salubrizare nr. 924/21.02.2017 

Părţile contractante : 
» 

ORAŞUL ULMENI, cu sediul în oraş Ulmeni, str. Petre Dulfu , nr. 62/A , cod poştal 437355, 

judeţul Maramureş , tel 0262264001, cod fiscal 3694772 , cont trezorerie 

R051TREZ24A74050120013X, deschis la trezoreria Baia Mare, reprezentat prin Morar Lucian Ioan 

Titus, având funcţia de primar, în calitate de prestator de servicii, pe de o parte şi 

PRIMĂRIA BĂIŢA DE SUB CODRU cu sediul în loc. Baiţa de sub Codru, nr. 19, jud. 

Maramureş, telefon/fax: 0262/268487, cod fiscal 3627161, reprezentată prin primar Dumuţa Aurel, în 

calitate de beneficiar, pe de altă parte. 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/2019 , privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

a Legii nr. 249/2015 privind, modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu . 

Conform prevederilor art. 16 din contractul de prestări servicii publice de salubrizare nr. 

924/21.02.2017, de comun acord, am hotărât modificarea acestui contract, după cum urmează: 

l) Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

,,Art. 3 - Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea prestării serviciilor publice de 

salubrizare, astfel: 

1) Colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metalplastic şi sticlă din deşeurile 

municipale 

2) Colectarea deşeurilor municipale, altele decât hârtie, metal, plastic şi sticlă destinate afl 

eliminate prin depozitare . 

3) Transportul deşeurilor de la alin 1 şi 2, în vederea reutiUzării şi reciclării, respectiv în 

vederea depozitări, numai la operatori autorizaţi ” 

2) La articolul 5 se introduc un aliniat nou, respectiv 5(10)), după cum urmează: 

,,5(10) Realizarea următorilor indicatori minimi de performanţă în anul 2019, 

care trebuie realizaţi de operatorul serviciului de salubrizare: 

- colectarea separată a deşeurilor municipale prevăzute de art. 17 alin (1), Ut. a) din Legea 

211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor , respectiv în lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor 

municipale, cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale va fi de 33%, 

iar colectarea separată va fi pentru anul 2019, de 40%. 

3) Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art. 10 - Valoarea lunară a serviciilor publice de salubrizare prestate se stabileşte pe baza 

analizei de cost şi a fişei de fundamentare. ” 

4) Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

,,Art. 11 - Valoarea lunară a. serviciilor publice de salubrizare prestate reprezintă: 

- colectarea separată şi gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 

deşeurile municipale: 1200 lei7 lună, în urma. comenzilor ferme de la beneficiar; 

- Colectarea şi gestionarea deşeurilor municipale, altele decât hârtie, metal, plastic şi sticlă: 5000 

lei/ lună; 



- Depozitarea în rampă a deşeurilor destinate a fi eliminate prin depozitare: 130,92 lei/ tonă + TVA 

- Cântărirea mijloacelor de transport: 50 lei/ maşină (tara brut şi net)  + TVA; 

- Contribuţia pentru economia circulară, conform OUG 196/2005 , numai pentru deşeurile 

destinate a fi eliminate prin depozitare, începând cu data de 01.01.2019: 30 lei/ tonă. ” 

5) După articolul 14.9 se introduce un nou aliniat (10) , care va avea următorul cuprins: 

,,Art 14(10) Suportarea de către prestator a contribuţiei pentru economia circulară, pentru 

cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate, care depăşesc cantităţile corespunzătoare 

indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract ” 

6) Art.16 se completează cu un nou aliniat (2) care va avea următorul cuprins: „Art. 16 — Se 

prelungeşte durata prezentului contract cu o perioadă de 12 luni, 

până la data de 31.01.2020 şi se va putea modifica cu acordul părţilor, prin act aditionaT> 

7) La Articolul 17 se introduce o nouă litera „e”) care va avea următorul cuprins: 

„e) Odată cu începerea operării în cadrul proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş”, al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Gestionarea Integrată, a. Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş" 

8) Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate . 

Prezentul act adiţional s-a încheiat azi ____________2019, în 2 exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte . 

Prestator, Beneficiar, 
ORAŞUL ULMENI PRIMĂRIA BAITA DE SUB CODRU 

Primar Primar 

Morar Lucian loan Titus Dumuţa Aurel 

Sef serviciu financiar 
9 

Conea Simona 

Şef birou juridic Matei Gheorghe - 

Nicolae 


