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ACORD 

DOCUMENT DE POZITIE (DP) PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “SISTEM DE 

MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRASOV” 

 

Încheiat între urmatoarele parti: 

1. Judeţul Braşov, prin Consiliul Judeţean Braşov, cu sediul în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor 
nr.3-5, Judeţul Braşov, cod poştal 500007, CIF 4384150, reprezentat de ISPAS RADU PETRU, în calitate 
de Administrator Public al Consiliului Judeţean Braşov, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Braşov nr.339 din 26.07.2011; 
 

2. Municipiul Braşov, prin Consiliul Local al Municipiului Braşov, cu sediul în Municipiul Braşov, 
B-dul Eroilor nr.8, Judeţul Braşov, cod poştal 500007, CIF 4384206, reprezentat de RADNOTI ATTILA, în 
calitate de Director al Direcţiei Tehnice din Primăria Municipiului Braşov, legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr.529 din 31.08.2011; 
 

3. Municipiul Codlea, prin Consiliul Local al Municipiului Codlea, cu sediul în Municipiul Codlea, 
str. Lungă nr.33, Judeţul Braşov, cod poştal 505100, CIF 4777108, reprezentat de POPESCU CORINA, în 
calitate de Şef Serviciu Administrare Patrimoniu la Primăria Municipiului Codlea, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Codlea nr.107 din 05.09.2011; 
 

4. Municipiul Făgăraş, prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, cu sediul în Municipiul 
Făgăraş, str. Republicii nr.3, Judeţul Braşov, cod poştal 505200, reprezentat de MANDUC CONSTANTIN-
SORIN, în calitate de Primar al Municipiului Făgăraş, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş nr.139 din 28.09.2011; 
 

5. Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, 
Piaţa Libertăţii nr.17, Judeţul Braşov, cod poştal 505600, CIF 4317649, reprezentat de NISTOR RADU-
FLOREA, în calitate de Primar al Municipiului Săcele, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Săcele nr.104 din 06.09.2011; 
 

6. Oraşul Ghimbav, prin Consiliul Local al Oraşului Ghimbav, cu sediul în Oraşul Ghimbav, str. 
Lungă nr.69, Judeţul Braşov, cod poştal 507075, reprezentat de HORGOS VASILE, în calitate de 
Viceprimar al Oraşului Ghimbav, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliul Local al Oraşului 
Ghimbav nr.65 din 25.08.2011; 
 

7. Oraşul Râşnov, prin Consiliul Local al Oraşului Râşnov, cu sediul în Oraşul Râşnov, Piaţa 
Unirii nr.12, Judeţul Braşov, cod poştal 505400, CIF 4443353, reprezentat de DUCAR MARIEANA, în 
calitate de Viceprimar al Oraşului Râşnov, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al Oraşului Râşnov nr.168 din 11.08.2011; 
 

8. Oraşul Rupea, prin Consiliul Local al Oraşului Rupea, cu sediul în Oraşul Rupea, str. Republicii 
nr.169, Judeţul Braşov, cod poştal 505500, CIF 4443388, reprezentat de DUMITRESCU FLAVIUS, în 
calitate de Primar al Oraşului Rupea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Oraşului Rupea nr.35 din 21.07.2011; 
 

9. Oraşul Victoria, prin Consiliul Local al Oraşului Victoria, cu sediul în Oraşul Victoria, str. 
Stadionului nr.14, Judeţul Braşov, cod poştal 505700, CIF 4523207, reprezentat de CRISTIAN 
GHEORGHE, în calitate de Primar al Oraşului Victoria, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Oraşului Victoria nr.87 din 28.07.2011; 
 

10. Comuna Apaţa, prin Consiliul Local al Comunei Apaţa, cu sediul în Comuna Apata, str. 
Principală nr.57, Judeţul Braşov, cod poştal 507005, CIF 4777205, reprezentat de DRAGAN GYORGY, în 
calitate de Vicerimar al Comunei Apaţa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Apaţa nr.30 din 25.08.2011; 

 
11. Comuna Augustin, prin Consiliul Local al Comunei Augustin, cu sediul în Comuna Augustin, 

sat Augustin, str. Lungă nr.238, Judeţul Braşov, cod poştal 507151, CIF 17490853, reprezentat de ETVES 
DANIEL, în calitate de Viceprimar al Comunei Augustin, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Augustin nr.24 din 29.07.2011; 
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12. Comuna Beclean, prin Consiliul Local al Comunei Beclean, cu sediul în Comuna Beclean, sat 

Beclean, nr.196, Judeţul Braşov, cod poştal 507010, CIF 4443426, reprezentat de MAICAN IOAN, în 
calitate de Primar al Comunei Beclean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Beclean nr.30 din 12.08.2011; 
 

13. Comuna Budila, prin Consiliul Local al Comunei Budila, cu sediul în Comuna Budila, str. 
Principală nr.261, Judeţul Braşov, cod poştal 507030, CIF 4777159, reprezentat de GALBORCEA 
CONSTANTIN, în calitate de Primar al Comunei Budila, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Budila nr.22 din 27.07.2011; 
 

14. Comuna Buneşti, prin Consiliul Local al Comunei Buneşti, cu sediul în Comuna Buneşti, 
nr.119, Judeţul Braşov, cod poştal 507035, CIF 480389, reprezentat de PALASAN MIRCEA, în calitate de 
Primar al Comunei Buneşti, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Buneşti nr.48 din 03.08.2011; 
 

15. Comuna Caţa, prin Consiliul Local al Comunei Caţa, cu sediul în Comuna Caţa, sat Caţa, 
nr.223, Judeţul Braşov, cod poştal 507040, CIF 4801370, reprezentat de DODO ARPAD VIOREL, în 
calitate de Viceprimar al Comunei Caţa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Caţa nr.27 din 14.09.2011; 
 

16. Comuna Cincu, prin Consiliul Local al Comunei Cincu, cu sediul în Comuna Cincu, str. Pieţii 
nr.254, Judeţul Braşov, cod poştal 507045, CIF 4443469, reprezentat de TANASE IOAN-NICOLAE, în 
calitate de Primar al Comunei Cincu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Cincu nr.38 din 12.08.2011; 
 

17. Comuna Crizbav, prin Consiliul Local al Comunei Crizbav, cu sediul în Comuna Crizbav, str. 
Principală nr.141, Judeţul Braşov, cod poştal 507081, CIF 15141180, reprezentat de NAFERICĂ BOGDAN 
IONUŢ, în calitate de Secretar al Primăriei Comunei Crizbav, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Crizbav nr.32 din 31.08.2011; 
 

18. Comuna Dumbrăviţa, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăviţa, cu sediul în Comuna 
Dumbrăviţa, sat Dumbrăviţa, str. Mare nr.1176, Judeţul Braşov, cod poştal 507060, CIF 4777132,  
reprezentat de POPA ZACHIU, în calitate de Primar al Comunei Dumbrăviţa, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dumbrăviţa nr.56 din 31.08.2011; 
 

19. Comuna Fundata, prin Consiliul Local al Comunei Fundata, cu sediul în Comuna Fundata, sat 
Fundata, nr.56, Judeţul Braşov, CIF 4777280, reprezentat de CACIULA DANUT, în calitate de Viceprimar 
al Comunei Fundata, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fundata 
nr.45 din 28.09.2011; 
 

20. Comuna Hălchiu, prin Consiliul Local al Comunei Hălchiu, cu sediul în Comuna Hălchiu, str. 
Feldioarei nr.1, Judeţul Braşov, cod poştal 507080, CIF 4728318, reprezentat de GARBACEA IOAN, în 
calitate de Primar al Comunei Hălchiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Hălchiu nr.63 din 26.08.2011; 
 

21. Comuna Hărman, prin Consiliul Local al Comunei Hărman, cu sediul în Comuna Hărman, str. 
Pieţii nr.1, Judeţul Braşov, cod poştal 507085, CIF 4833941, reprezentat de POPENCU ALEXANDRU, în 
calitate de Administrator la Primăria Comunei Hărman, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Hărman nr.52 din 28.07.2011; 
 

22. Comuna Hârseni, prin Consiliul Local al Comunei Hârseni, cu sediul în Comuna Hârseni, str. 
Principală nr.96, Judeţul Braşov, cod poştal 507090, CIF 4384591, reprezentat de COMANICI ANDREI, în 
calitate de Primar al Comunei Hârseni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Hârseni nr.46 din 17.08.2011; 
 

23. Comuna Hoghiz, prin Consiliul Local al Comunei Hoghiz, cu sediul în Comuna Hoghiz, str. 
Făgăraşului nr.161, Judeţul Braşov, cod poştal 507095, CIF 4646927, reprezentat de PLEŞA EMILIA-
MARIANA, în calitate de Secretar la Primăria Comunei Hoghiz, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hoghiz nr.30 din 25.08.2011; 
 

24. Comuna Holbav, prin Consiliul Local al Comunei Holbav, cu sediul în Comuna Holbav, nr.39, 
Judeţul Braşov, cod poştal 507272, CIF 16399529, reprezentat de OPREA LUCIAN-VASILE, în calitate de 
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Primar al Comunei Holbav, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Holbav nr.23 din 30.08.2011; 
 

25. Comuna Homorod, prin Consiliul Local al Comunei Homorod, cu sediul în Comuna Homorod, 
str. Principală nr.403, Judeţul Braşov, cod poştal 507105, CIF 4646943 reprezentat de PELEI MARCEL, în 
calitate de Primar al Comunei Homorod, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Homorod nr.32 din 26.07.2011; 
 

26. Comuna Jibert, prin Consiliul Local al Comunei Jibert, cu sediul în Comuna Jibert, str. 
Principală nr.129, Judeţul Braşov, cod poştal 507110, CIF 4801397 reprezentat de SERBAN ADRIANA-
ANA, în calitate de Consilier Juridic al Primăriei Comunei Jibert, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Jibert nr.26 din 26.08.2011; 
 

27. Comuna Măieruş, prin Consiliul Local al Comunei Măieruş, cu sediul în Comuna Măieruş, sat 
Măieruş, str. Nicolae Bălcescu nr.2, Judeţul Braşov, cod poştal 507120, CIF 4777221, reprezentat de 
BORICEAN NISTOR, în calitate de Primar al Comunei Măieruş, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Măieruş nr.42 din 22.08.2011; 
 

28. Comuna Mândra, prin Consiliul Local al Comunei Mândra, cu sediul în Comuna Mândra, str. 
Principală nr.364, Judeţul Braşov, cod poştal 507125, CIF 4384605, reprezentat de TAFLAN IOAN-
SERBAN, în calitate de Primar al Comunei Mândra, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Mândra nr.44 din 22.08.2011; 
 

29. Comuna Ormeniş, prin Consiliul Local al Comunei Ormeniş, cu sediul în Comuna Ormeniş, str. 
Principală nr.291, Judeţul Braşov, cod poştal 507150, CIF 4777230, reprezentat de GERGELY JANOS, în 
calitate de Primar al Comunei Ormeniş, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Ormeniş nr.21 din 25.07.2011; 
 

30. Comuna Poiana Mărului, prin Consiliul Local al Comunei Poiana Mărului, cu sediul în Comuna 
Poiana Mărului, sat Poiana Mărului, str. Republicii nr.189, Judeţul Braşov, cod poştal 507160, CIF 4777272, 
reprezentat de CODREANU NICOLAIE, în calitate de Primar al Comunei Poiana Mărului, legal împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Poiana Mărului nr.43 din 25.08.2011; 
 

31. Comuna Racoş, prin Consiliul Local al Comunei Racoş, cu sediul în Comuna Racoş, str. Dr. 
Imreh Barna nr.13, Judeţul Braşov, cod poştal 507175, CIF 4646935, reprezentat de MUCEA GHEORGHE, 
în calitate de Secretar la Primăria Comunei Racoş, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Racoş nr.45 din 29.07.2011; 
 

32. Comuna Recea, prin Consiliul Local al Comunei Recea, cu sediul în Comuna Recea, nr.42 
Judeţul Braşov, cod poştal 507180, CIF 4384567, reprezentat de LAZEA GHEORGHE, în calitate de 
Primar al Comunei Recea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Recea nr.39 din 17.08.2011; 
 

33. Comuna Sânpetru, prin Consiliul Local al Comunei Sânpetru, cu sediul în Comuna Sânpetru, 
str. Republicii nr.655, Judeţul Braşov, cod poştal 507190, CIF 4777175, reprezentat de RUSU ION, în 
calitate de Primar al Comunei Sânpetru, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Sânpetru nr.71 din 28.07.2011; 
 

34. Comuna Şoarş, prin Consiliul Local al Comunei Şoarş, cu sediul în Comuna Şoarş, nr.111, 
Judeţul Braşov, cod poştal 507215, CIF 4384621, reprezentat de MALENE SILVIA, în calitate de Secretar 
al Primăriei Comunei Şoarş, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Şoarş nr.35 din 16.08.2011; 
 

35. Comuna Tărlungeni, prin Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, cu sediul în Comuna 
Tărlungeni, str. Zizinului nr.2, Judeţul Braşov, cod 507220, CIF 4777140, reprezentat de KISS IOSIF, în 
calitate de Primar al Comunei Tărlungeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Tărlungeni nr.67 din 03.08.2011; 
 

36. Comuna Ungra, prin Consiliul Local al Comunei Ungra, cu sediul în Comuna Ungra, sat Ungra, 
nr.189, Judeţul Braşov, cod poştal 507240, CIF 4777248, reprezentat de ONEATA ELENA, în calitate de 
Secretar la Primăria Comunei Ungra, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Ungra nr.13 din 27.07.2011; 
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37. Comuna Viştea, prin Consiliul Local al Comunei Viştea, cu sediul în Comuna Viştea de Jos, 
nr.132 Judeţul Braşov, cod poştal 507250, CIF 4443418, reprezentat de IOANI FLORIN, în calitate de 
Primar al Comunei Viştea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Viştea nr.26 din 29.07.2011; 
 

38. Orasul Predeal , prin Consiliul Local al Orasului  Predeal, cu sediul în Orasul Predeal,Str. 
Mihail Saulescu nr.117 Judeţul Braşov, cod poştal 505300, CIF 4580423, reprezentat de GOIDESCU 
IONEL, în calitate de Primar al Orasului Predeal, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local al Orasului Predeal nr.288 din 03.11.2011; 
 

39. Orasul Zarnesti , prin Consiliul Local al Orasului  Zarnesti, cu sediul în Orasul Zarnesti,Str. 
Mitropolit Ioan Metianu nr.1, Judeţul Braşov, cod poştal 505800, CIF 4646897, reprezentat de 
BÂRLĂDEANU DOREL VALERU, în calitate de Primar al Orasului Zarnesti, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului  Zarnesti nr.344 din 28.09.2011; 

 
40. Comuna Dragus , prin Consiliul Local al Comunei Dragus, cu sediul în Comuna Dragus,Str. 

Principala Nr.42, Judeţul Braşov, cod poştal 507251, CIF 4777132, reprezentat de SUCACIU GHEORGHE, 
în calitate de Primar al Comunei Dragus, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Dragu nr. 45 din 28.07.2011; 

 
41. Comuna Feldioara , prin Consiliul Local al Comunei Feldioara, cu sediul în Comuna 

Feldioara,Str. Octavian Goga  Nr.55, Judeţul Braşov, cod poştal 507065, CIF 4728326, reprezentat de 
TAUS SORIN, în calitate de Primar al Comunei Feldioara, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Feldioara nr.50 din 30.09.2011; 

 
42. Comuna Parau , prin Consiliul Local al Comunei Parau, cu sediul în Comuna Parau,Str. 

Principala  Nr.42, Judeţul Braşov, cod poştal 507155, CIF 4384613, reprezentat de POPENECIU MIHAI 
LIVIU, în calitate de Primar al Comunei Parau, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local al Comunei Parau nr. 32 din 29.11.2011; 

 
43. Comuna Sambata de Sus  , prin Consiliul Local al Comunei Sambata de Sus  , cu sediul în 

Comuna Sambata de Sus , Str. Lisei  Nr.150, Judeţul Braşov, cod poştal 507266, CIF 15578950, 
reprezentat de ANDREAS VASILE, în calitate de Primar al Comunei Sambata de Sus , legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sambata de Sus  nr.51 din 22.12.2011; 

 
44. Comuna Sinca Noua , prin Consiliul Local al Comunei Sinca Noua, cu sediul în Comuna Sinca 

Noua, Nr.358, Judeţul Braşov, cod poştal 507210, CIF 14670850, reprezentat de FLUCUS DUMITRU, în 
calitate de Primar al Comunei Sinca Noua, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 
al Comunei Sinca Noua  nr.26 din 24.11.2011; 

 
45. Comuna Ticus , prin Consiliul Local al Comunei Ticus, cu sediul în Comuna Ticusu Vechi, 

Str.Principala  Nr.261, Judeţul Braşov, cod poştal 507230, CIF 4801400, reprezentat de LIDICHIU IOAN, în 
calitate de Viceprimar al Comunei Ticus, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Ticus nr.32 din 09.12.2011; 

 
46. Comuna Ucea , prin Consiliul Local al Comunei Ucea, cu sediul în Comuna Ucea, Nr.78, 

Judeţul Braşov, cod poştal 507235, CIF 4443477, reprezentat de BACILA MARIAN VALENTIN, în calitate 
de Primar al Comunei Ucea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 
Ucea nr.59 din 30.09.2011; 

 
47. Comuna Voila , prin Consiliul Local al Voila, cu sediul în Comuna Voila, Str.Principala  Nr.124, 

Judeţul Braşov, cod poştal 507260, CIF 4443450, reprezentat de SERBAN OVIDIU GHEORGHE, în 
calitate de Primar al Comunei Voila, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Voila nr.24 din 30.09.2011; 

 
48. Comuna Vulcan , prin Consiliul Local al Vulcan, cu sediul în Comuna Vulcan, Str.Principala  

Nr.1, Judeţul Braşov, cod poştal 507270, CIF 4777167, reprezentat de AFRASINEI MIHAI IRINEL, în 
calitate de Primar al Comunei Vulcan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Vulcan nr.98 din 16.11.2011. 

 
Denumite în continuare individual ”Parte” și împreună ”Părțile” au convenit asupra următoarelor aspecte: 
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PREAMBUL: 

Prezentul Document de poziţie (denumit în continuare ”Contract de Asociere”/ ”Acord”/ ”DP”) se 

încheie în temeiul prevederilor art. 14 şi art. 91 alin. (3) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, prevederilor art. 59 alin. (1) lit. d)  din Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor  

1. Partile s-au asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de 

salubrizare a localitatilor din judetul Brasov „ISO MEDIU Brasov” (denumită în contiune ”ADI ISO 

Mediu”) in scopul realizarii proiectului de interes comun „ Sistem de management integrat al deseurilor in 

judetul Brasov” (denumit in continuare „Proiectul”/ SMID”) si prin prezentul Document de Pozitie stabilesc 

modul detaliat in care urmeaza sa fie implementat Proiectul. 

2. Proiectul se refera la implementarea unui sistem de management integrat al deseurilor pe raza judetului 

Brasov format din 4 municipii, 4 orase si 40 de comune si  impartit pe zone conform Anexei 1 ce face parte 

integranta a prezentului acord.  

Proiectul va cuprinde urmatoarele componente: 

I. Colectarea deşeurilor, cu următoarele obiective: 

   Extinderea colectării selective 

 Îmbunătăţirea logisticii de colectare a deşeurilor 

 Promovarea compostării în gospodărie  

 

Investiţiile realizate prin proiect, pentru această componentă: 

 Achiziţionarea a 14.929 recipienţi de colectare. Sistemul de colectare realizat în cadrul Proiectului 

va fi un sistem cu 4 recipienţi şi va include colectarea separată a următoarelor fracţii: deşeuri de 

hârtie/carton, deşeuri din sticlă, plastic/metal şi fracţie umedă;  

 Achiziţionarea a 10.900 de sisteme pentru compostarea în gospodărie. Compostarea individuală se 

va implementa în zonele rurale, pentru aproximativ 30% din fracţia biodegradabilă din cantitatea 

totală de deşeuri produsă (2.500 tone/an compost); 

 Constructia unei statiii de transfer din Rupea cu o capacitate  de 4.300 t/an  

 Constructia unei instalatii de stocare temporara din Majerus cu o capacitate  de 3.000 t/an  

Achiziţionarea de 10 containere de 1, 1m
3
 si un tocător de sticlă pentru a fi utilizate în staţia de 

Transfer existente în Victoria 

 Achiziţionarea a 27 containere pentru deşeuri speciale (10 containere pentru deşeurile voluminoase 

şi 17 containere pentru deşeurile municipale periculoase). 

 

II. Tratarea deşeurilor, cu următoarele obiective: 

 

 Recuperarea / reciclarea deşeurilor 

   Tratarea deşeurilor biodegradabile 

 

Setul de lucrări finanţate prin proiect, pentru această componentă: 

 Construirea unei staţii de sortare (în Fagaras, cu o capacitate  de 5.800 t/an); 

 Construirea unei instalaţii de tratare mecano-biologică (TMB) simplă / biostabilizare la Fagaras, cu o 

capacitate de 9.100 t/an. Staţia de tratare mecano-biologică de la Fagaras va produce 2.900 t/an de 

material stabilizat biologic, 200 t/an metale şi 4.600 t/an de reziduuri solide. 

 

Coincinerarea deșeurilor prin metode autorizate până cand obiectul de investitie (SMID), care va servi 

municipiul Brasov si celelate zone (faza a-II- a proiectului) v-a deveni operaţional. 

 



6 | P a g e  

 

In faza a doua a proiectului de realizare a obiectivului (SMID) este prevazut (WtE) care va fi realizata si vor 

fi tratate deseurile netratate in statia de tratare din Fagaras si  din Municipiul Brasov 

 

III.   Depozitarea deşeurilor. Această componentă implică următoarele obiective: 

 Depozitarea în condiţii de siguranţă a deşeurilor;  

 Minimalizarea impactului asupra mediului generat de existenţa depozitelor neconforme de deşeuri 

menajere care şi-au încetat operarea. 

 

Singurul depozit conform din judeţ este construit în Sacele şi va fi utilizat pentru depozitarea deşeurilor 

provenite din tot judeţul Brasov. Capacitatea proiectată a depozitului este de 11.230.0000 mc. 

 

În cadrul Proiectului vor fi finanţate lucrări de închidere a depozitelor urbane neconforme din localităţile: 

Rupea, Victoria (Viștea), Sacele, Fagaras, Codlea şi Rasnov.  

 

IV. Asistenta tehnica de management si supervizare a lucrarilor: 

O parte esenţială a sistemului integrat de gestionare a deşeurilor constă în realizarea conştientizării prin: 

1) Participarea activă a cetăţenilor la reducerea deşeurilor şi la colectarea separată a deşeurilor menajere 

este esenţială pentru succesul sistemului; 

2) Campanie de conștientizare privind influența aplicării legislației europene în domeniu asupra politicii 

tarifare 

3) Informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul 

localităţilor. 

 

Pe parcursul implementării Proiectului, ADI ISO MEDIU, prin acțiunile proprii sau prin consultanţii contractați 

în acest scop va asigura următoarele activităţi şi sarcini: 

 

1. Suport in Managementul Proiectului; 

2. Supervizarea lucrarilor stației de sortare, statiei de tratare mecanico-biologica, statiei de transfer, 

închidere a depozitelor urbane neconforme, instalatiei de stocare temporara; 

3. Sprijin in procesul de achizitii : 

a) delegarea gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri; 

b) selectarea operatorilor instalatiilor de gestiune a deseurilor construite prin acest Proiect. 

4. Campania de constientizare si de publicitate pentru Proiect  

5. Asistenta Tehnica pentru verificarea proiectelor tehnice elaborate de constructori. 

 

Facilitatile existente la nivel judetean: 

 

Depozite conforme existente: 

Depozitul conform si staţia de sortare de la Săcele/ al S.C. FIN-ECO SA.In baza Protocolului de Asociere 

intre Judeţul Braşov, prin Consiliul Judeţean Braşov; Municipiul Braşov, prin Primăria Municipiului 

Braşov, ADI ISO MEDIU si S.C. FIN-ECO S.A., depozitul proprietate privata S.C. FIN-ECO S.A. se 

integrează în sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţul Braşov, propus în cadrul Proiectului 

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov, cu toate facilităţile şi echipamentele. 

Deşeurile provenite de la utilizatorii arondaţi Centrului de sortare a deşeurilor municipale care funcţionează 

în perimetrul depozitului conform zonal S.C. FIN ECO S.A. Braşov, construit cu finanţare asistată de către 
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Administraţia depozitului ecologic vor fi supuse în prealabil sortării la centrul de sortare aparținând S.C. FIN 

ECO S.A., precum și în cadrul instalațiilor de sortare propuse în cadrul S.M.I.D Brașov ținând cont de 

arondarea aprobată prin acest Proiect, în vederea recuperării deşeurilor reciclabile existente în deşeurile 

municipale colectate. 

In depozitul conform existent se va efectua depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice 

periculoase şi a celor cu regim special. 

Depozite neconforme existente: 

În prezent depozitul de deşeuri urbane non conform din Rupea este în funcţiune (termen limită pentru 

încetarea de funcţionare este în 2017)  

Statii de sortare: 

In judetul Brasov exista urmatoarele capacitati de sortare:  

a. Brasov – Sacele- statie de sortare realizata cu fonduri private de SC FIN-ECO SA la depozitul de la 

Sacele a SC. FIN-ECO SA. Capacitatea statiei va fi de 30 t/ora sau 300 t/zi. cca.100.000 loc., capacitate10 

t/h. Statia sorteaza deseuri menajere si asimilabile celor menajere de la populatie si operatori economici.  

b. Brasov-Urban SA –realizata cu fonduri private, capacitate de cca.30.000 t/an. Statia sorteaza deseuri 

menajere si asimilabile celor menajere de la populatie si operatori economici  

Proiectele PHARE: 

Situatia privind facilitatile finantate prin proiectele PHARE: 

Proiecte PHARE existente in judet 

Beneficiari 
Facilitati existente 
ce vor fi integrate 

Capacitatea (t/an) 
 

Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunit
ară 
EcoSistem 
Victoria 

Autoritatile locale: 
Oraşul Victoria 
Comuna Drăguş 
Comuna Sâmbăta de 
Sus 
Comuna Viştea 
Comuna Ucea 
Comuna Arpaș 
Comuna Cărțișoara 
(județul Sibiu) 

Statia de transfer 
de la Victoria 

Instalaţiile de 
compostare 
Victoria 

10.000 
 
 
4.000 
 
 

Asociatia 
Intercomunit
ara ECO-
SALUB 

Autoritatile locale: 
Comuna Comăna 
Comuna Mândra 
Comuna Părău 
Comuna Şercaia 
Comuna Şinca Nouă 
Comuna Şinca  

Nu este cazul 
 
Nu este cazul  

Asociatia 
Intercomunit
ara 
INTERSAL 
Prejmer 

Autoritatile locale: 
Budila,   
Prejmer,  
Tarlungeni,  
Teliu,  
Vama Buzaului 
Hărman 

Statia de transfer 
si sortare de la 
Prejmer 

 

20.000 
 

Asociatia de 
Dezvoltare 
Intercomunit
ara Comuna 
Bran 

Autoritatile locale: 
Comuna Bran 

Nu este cazul Nu este cazul 



8 | P a g e  

 

Asociatia de 
Dezvoltare 
Intercomunit
ara Comuna 
Augustin si 
Comuna 
Ormenis 

Autoritatile locale: 
Comuna Augustin 
Comuna Ormenis 

Nu este cazul Nu este cazul 

Asociatia 
Intercomunit
ara ReLiVCo 

Autoritatile locale: 
Comuna Recea 
Comuna Lisa 
Comuna Voila 

Nu este cazul Nu este cazul 

 

Instalația de procesare ecologică a deșeurilor propietate S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) S.A. – punct 

de lucru Hoghiz. In baza protocolului de asociere incheiat intre Judeţul Braşov, prin Consiliul Judeţean 

Braşov, S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) S.A si  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I) ISO 

MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov se integrează în sistemul de management 

integrat al deşeurilor din judeţul Braşov, propus în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Brașov. Instalația de procesare ecologică a deșeurilor aparținând S.C. LAFARGE 

CIMENT (ROMÂNIA) S.A. – punct de lucru Hoghiz va servi pentru tratarea deşeurilor colectate de operatorii 

care, în prezent, desfăşoară servicii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în baza unor contracte 

de delegare valabil încheiate, precum şi de la operatori cu care A.D.I ISO MEDIU în domeniul salubrizării 

localităților din județul Brașov va încheia contracte de delegare de gestiune pentru serviciile de colectare, 

transport, sortare şi compostare.  

Deoarece Proiectul se va desfăşura în mai multe etape şi zone, Părţile se vor organiza in limitele teritoriale 

ale judetului Brasov, vor contribui la realizarea Proiectului si vor beneficia de Proiect, intelegand sa 

abordeze si sa gestioneze problema deseurilor in judetul Brasov in mod unitar si integrat, scopul final fiind 

acela de a rezolva problemele de mediu cu care se confrunta si de a asigura servicii publice specifice de 

calitate pentru locuitorii judetului Brasov. 

Astfel, partile isi declara intentia ferma de a depune toate eforturile necesare realizarii Proiectului, 

implementarii acestuia, intelegand prin aceasta si delegarea in conditiile legii a gestiunii serviciilor de 

salubritate a localitatilor, respectiv a gestionarii deseurilor prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara denumita Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a 

localitatilor din judetul Brasov  „ISO MEDIU Brasov”, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, 

constituita in conformitate cu reglementariile in vigoare. 

Capitolul I. Scopul acordului 

Art.1. Scopul acordului îl constituie crearea unei asocieri între Părţi in cadrul ADI ISO Mediu în vederea: 

a) Realizării Proiectului;  

b) Gestiunii serviciilor de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor municipale (denumite în 

continuare „Serviciile”). 

 

Capitolul. II. Obiectivele documentului de pozitie: 

Art. 2 - Documentul de Poziţie are următoarele obiective: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ca urmare a înlocuirii şi dezvoltării infrastructurii locale; satisfacerea 

cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii 

economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

b) coordonarea implementării unui management integrat al deşeurilor solide în judeţul Brasov; 

c) realizarea investiţiilor aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene, stabilind un plan de 

investiţii pe termen lung cu privire la infrastructura de gestionare a deşeurilor solide; 
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d) stabilirea unui for de cooperare între Părţi, în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

serviciul de salubrizare a localitatilor din judetul Brasov  „ISO MEDIU Brasov”, al cărei rol şi mod de 

organizare şi funcţionare a fost stabilit prin statut şi act constitutiv, conform prevederilor Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OG nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de salubrizare, precum şi a 

mecanismului de operare a infrastructurii (colectare, transport, transfer, tratare şi depozitare); 

f) dezvoltarea unei strategii de tarifare care va asigura sustenabilitatea Proiectului, acoperirea tuturor 

costurilor de operare și recuperarea fondurilor utilizate pentru co-finanțarea investițiilor;; 

g) realizarea unui acord între Părţi asupra următoarelor aspecte principale 

 

 coordonarea implementării unei gestionări integrate a deşeurilor în judeţul Brasov; 

 dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de gestionare al deseurilor 

la nivel judetean; 

 activităţile legate de Proiect şi finanţarea acestuia, inclusiv planul de investiţii pe termen lung în 

infrastructura aferentă serviciilor de salubrizare şi obligaţiile de co-finanţare a Proiectului; 

 obligaţiile de co-finanţare a Proiectului; 

 stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile construite sau achiziţionate în 

cadrul Proiectului, conform prevederilor art. 10 al. 6 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice astfel cum a fost modificată şi completată de OUG nr. 13/2008, dar si stabilirea 

dreptului de proprietate a bunurilor achizitionate/construite din alte fonduri (PHARE/ISPA) si 

modalitatea de integrare a acestora in Proiect; stabilirea regimului juridic al terenurilor afectate de 

bunurilor mobile si imobile cuprinse in Proiect; 

 sistemul de taxe şi/sau tarife aplicabil pentru furnizarea serviciului de salubrizare, inclusiv 

mecanismul de plata a acestora şi planul multianual de evoluţie a tarifelor sau taxelor; 

 mecanismul avut în vedere pentru operarea serviciilor şi exploatarea infrastructurii: delegarea 

gestiunii serviciilor de salubrizare, cu descrierea în detaliu a categoriilor de contracte, a tipurilor de 

activităţi a căror gestiune este delegată prin fiecare categorie de contract, numărul contractelor de 

delegare şi stabilirea ariilor de acoperire, care sunt entităţile implicate în atribuirea acestor contracte 

şi în general toate detaliile necesare privind mecanismul contractual ce urmează a fi implementat; 

 soarta bunurilor de infrastructură existente şi a contractelor de delegare/concesiune în vigoare, 

precum şi soluţiile pentru care se optează în vederea integrării acestora în montajul instituţional 

care se construieşte în vederea implementării Proiectului; 

  rolul şi competenţele Asociaţiei ADI ISO Mediu, rolul Consiliului Judeţean Brașov (cu prevederea 

amănunţită a drepturilor şi obligaţiilor Judeţului Brașov în calitate de beneficiar al Proiectului) şi al 

consiliilor locale în implementarea Proiectului. 

 

 

Capitolul III. Durata  

 

Art. 3. Prezentul DP se încheie pe o durată de 30 (treizeci) ani. Durata DP este stabilită ţinându-se seama 

de perioada de 30 (treizeci) de ani planificată pentru durata investiţiilor în cadrul Proiectului. 

Art. 4. DP intră în vigoare la data semnării sale de către Părţi şi rămâne în vigoare pe întreaga durată a 

Proiectului. 

Art. 5. Durata Contractului poate fi prelungită, cu acordul Părţilor, prin act adiţional. 

Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile Părţilor 

Secţiunea 1 – Finanţarea Proiectului 

Art. 6. - (1) Consiliul Judeţean Brasov se obligă să acţioneze ca solicitant al finanţării (beneficiar al 

investiţiilor) pentru Proiect, iar consiliile locale ale oraselor şi comunelor implicate vor fi beneficiarii finali ai 

Proiectului.  
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(2) Consiliul Judeţean Brasov în cooperare cu Consiliile Locale membre ADI ISO MEDIU Brasov se 

obligă să desfăşoare următoarele activităţi legate de Proiect: 

a) Actualizarea periodică în funcţie de necesităţi a Master Planului general şi participarea la elaborarea 

aplicaţiei pentru obţinerea finanţării din fonduri europene; 

b) Obţinerea certificatelor de urbanism şi a avizelor şi acordurilor necesare, inclusiv a autorizaţiilor de 

construire, pentru promovarea şi derularea Proiectului;  

c) Aprobarea studiului de fezabilitate; 

d) Includerea cheltuielilor (atat eligibile cat si neeligibile) privind cofinantarea Proiectului în planul de 

investiţii al judeţului; 

e) Efectuarea platilor privind cofinantarea pentru Proiect în baza planului de investiţii aprobat; 

f) Infiintarea si menţinerea în activitate a Unităţii de Implementare a Proiectului (denumită în continuare 

UIP)  

g) Cooperarea cât mai strânsă cu toate Părţile la prezentul Contract în implementarea Proiectului. 

h) Obținerea tuturor documentelor necesare depunerii cererii de finanțare și înregistrarea acesteia; 

i) Păstrarea unei evidenţe contabile distincte, folosind conturi analitice distincte, conform prevederilor 

O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrările contabile se vor face 

cronologic şi sistematic, astfel încât să ofere transparenţă în implementarea Proiectului.  

j) Deschiderea de conturi de trezorerie distincte, conform legislaţiei în vigoare. Totodată, acesta trebuie să 

ţină o contabilitate analitică distinctã a Proiectului, prin efectuarea înregistrărilor contabile separat, 

cronologic şi sistematic care să ofere transparenţă în implementarea Proiectului.  

k) Pe durata implementãrii Proiectului, va depune lunar rapoarte de progres, care conţin informaţii tehnice 

şi financiare, precum şi cereri de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate. El va transmite periodic 

estimări privind fluxurile financiare din cadrul Proiectului.  

l) Păstrarea tuturor înregistrărilor/registrelor timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului 

Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013.  

m) Păstrarea şi punerea la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a 

Proiectului, a inventarului asupra activelor dobândite prin finanţarea din instrumente structurale, pe o 

perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu.  

n) Furnizarea oricăror nformaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către 

Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de 

Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra 

modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia 

de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea Proiectului pe întreaga 

durată a verificărilor.  

o) Asigurarea unei piste de audit care să permită efectuarea controlului de către autorităţile naţionale cu 

atribuţii de control şi audit, precum şi de către reprezentanţii Comisiei Europene, Oficiului European 

Anti-Fraudă, al Curtii Europene a Auditorilor şi al Curţii de Conturi a Comisiei Europene.  

p) Va răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.  

 

La rândul lor, unitățile administrativ teritoriale (denumite în continuare ”UAT- uri”) semnatare ale prezentului 

Acord se obligă: 

a) să emită și/sau să pună la dispoziția Beneficiarului și ADI ISO Mediu toate documentele necesare 

înregistrării cererii de finanțare, analizării, implementării și ducerii la bun sfârșit a Proiectului (inclusiv, 

dar fără a se limita la documentele ce trebuie anexate cererii de finanțare în scopul îndeplinirii criteriilor 

de eligibilitate, printre care se numără Acordul de principiu semnat de toate UAT-urile asociate privind 

aprobarea Master Planului şi a listei de investiţii și Hotărârile de Consiliu local pentru toate terenurile 

pe care se vor construi/extinde componentele de investiţii aferente Proiectului); 

b) să participe activ și să ofere tot sprijinul necesar în scopul implementării Proiectului, urmând a se 

abține de la orice acțiune ce ar putea să perturbe acest scop; 

c) să se supună tuturor deciziilor luate de ADI ISO Mediu, urmând a întreprinde demersurile necesare 

implementării acestora; 
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d) să pună la dispoziția Consiliului Județean Brașov și ADI ISO Mediu informații referitoare la orice aspect 

relevant cu privire la implementarea Proiectului  

(3) Consiliul Judetean Brasov va asigura contribuția financiară atât prin bugetul propriu cât și prin 

repartizarea sumelor alocate din impozitul de venit și TVA, începând cu exercițiul financiar 2015.  

(4) Planul de finanatare al proiectului 2014-2015 (Euro) (preturi curente): 

 

1. Valoarea totala 
a proiectului 
(costuri totale = 
eligibile + 
neeligibile) 

 

27.350.012 

100% 

1.1 Costuri 

eligibile 

 
 

21.866.184,8 

79,95% 

of 1 

1.1.1 Deficit de finantare 

 

20.444.883 

93,50% 

of 1.1 

1.1.1.1 Contributia EC (max 82,44%) 

16.854.761 

                  82,44% of 1.1 

1.1.1.2 Contributia Bugetul de stat (16,56%) 

3.385.673 

16,56% of 1.1 

1.1.1.3 Contributia Consiliul Judetean (1%) 

204.449 

             1% of 1.1 

1.1.2 Deficit nefinantat (Contributia Consiliului Judetean) 

 (Contributia Consiliul Judetean) 

                                                1.421.302 

6,50% of 1.1 

1.2. Costuri 

neeligibile (alte 
categorii decat 

eligibile 

 
5.483.827,5 

20,05% 

of 1 

1.2.1 Contributia Consiliul 
Judetean 

 
 

5.483.827,5 

100% 

of 1.2 

1.2.1.1 TVA 
 

 

5.225.605,5 

95,3% 

of 1.2 

TVA de recuperat (Consiliul 
Judetean) 

 

4.822.519,7 

Tva care nu se recupereaza 
(Consiliul Judetean) 

403.085,8 

1.2.1.2 Altele (Consiliul Judetean) 

258.222,00 

4,7% 

of 1.2 

 

Sistemul propus de gestionare a deșeurilor genereaza venituri din vânzarea de materiale reciclabile şi din 

tarife. Prin urmare, în conformitate cu regulamentele şi liniile directoare, CE nu  finantaeaza 100% din 

valoarea Proiectului, iar pentru a calcula deficitul de finantare este nevoie de Analiza Cost Beneficiu din 

care reiese cat este valoarea co-finantarii, (82,44% CE, 16,6% bugetul de Stat și 1% CJ- beneficiarul local). 

În cazul județului Brasov deficitul de finantare este de 93,5%. Restul de 6,5% este deficitul nefinantat  care 

trebuie să fie finantat din sursele proprii ale beneficiarului local si va fi recuperat din tarife. 

Alte tipuri de costuri in valoare de 258.222,00 euro cuprind : 4.668 euro – drumuri de acces; 36.070 euro 

containere pentru deseuri periculoase; 217.484 euro – conectarea la utilitati si facilitati (energie 

electrica.etc). 

 

(5) Părţile se obligă să contribuie împreună la implementarea Proiectului, prin plata cheltuielilor pentru 

asigurarea funcţionării  ADI ISO MEDIU Brasov. 

(6) In plus, Părţile au responsabilitatea de a asigura acoperirea costurilor corespunzătoare desfăşurării 

activităţilor de operare a Serviciilor şi exploatare a bunurilor construite în cadrul Proiectului, prin aplicarea 

principiului „poluatorul plăteşte”. Principiul Poluatorul plateste se refera la funcţionarea sistemului ceea ce 

înseamnă că părţile vor lansa din faza de oferta date despre modul de functionare si importanta aplicarii 

principiului poluatorul plăteşte.    
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(7) Costurile aferente cofinanţării de către Consiliul Judeţean vor fi recuperate de acesta din redevenţa 

încasată de la operatori, conform contractelor de delegare a gestiunii serviciilor la care este parte, în calitate 

de delegatar. 

 

Prin statutul Asociaţiei, prin contractul de asociere semnat de toate unităţile administrativ-teritoriale membre 

ale Asociaţiei, acestea vor desemna Consiliul Judeţean ca beneficiar al Proiectului. Consiliul Judeţean în 

calitate de  beneficiar al Proiectului va fi responsabil faţă de actorii implicaţi pentru gestionarea şi 

implementarea Proiectului. 

 

(8) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească: 

 

a) sumele corespunzătoare investiţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent dacă sunt 

extinderi sau înlocuiri, înclusiv a studiilor întocmite în vederea realizării acestor investiţii) în 

infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al 

Asociaţiei; 

b) sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractul de Delegare. 

Calculul Daunelor – Anexa 5 la prezentul document 

Secţiunea 2 – Delegarea gestiunii Serviciilor  

Art. 7. - (1) Părţile au în vedere să delege prin mandatarea ADI ISO Mediu gestiunea Serviciilor, pentru 

activităţile de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor. Procedurile de delegare a gestiunii 

si atribuirea contractului de delegare a gestiunii acestor servicii se vor organiza si derula in conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile 

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, aprobata cu modificari si completari prin legea 337/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si a celorlalte acte normative specifice legislatiei in vigoare la 

data demararii procedurii de delegare. 

 

Niciuna din partile prezentului Acord nu va realiza individual niciun fel de contract de delegare a gestiunii 

privind serviciile mentionate mai sus. 

 

Contractele de delegare a gestiunii pentru serviciul de colectare, transport şi depozitare sau asocierile 

similiare, in care oricare dintre Partile prezentului Acord, este parte, vor inceta pana la data implementarii 

prezentului Proiect.  In acest sens, Partilor prezentului Acord le revin obligatiile efectuarii demersurilor 

necesare incetarii acestor contracte de delegare sau Asocieri, prin mijloacele specifice, pana la data intrarii 

in operare a SMID.  

Contractele de salubrizare existente, care sunt în conformitate cu prevederile legale pot fi menținute pentru 

o perioadă de tranziţie de nu mai mult de 2 ani dupa ce Proiectul va fi implementat. După această perioadă 

de tranziţie UAT-urile respective vor fi servite de operatorul zonal respectiv. 

 

(2)  Consiliul Judeţean va iniţia si va derula procedurile de licitaţie din cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deseurilor, pentru: 

 contractele de lucrări privind construcţia statiei de sortare/TMB- Fagaras; 

 contractele de lucrări privind construcţia statiei de transfer- Rupea si instalatii de stocare temporara 

din Majerus ; 

 contractele de lucrări privind închiderea depozitelor urbane neconforme; 

 contractele de achiziţii publice de bunuri aferente derulării Proiectului (echipamente pentru 

colectarea deşeurilor, echipamente pentru statia de Transfer in Victoria). 
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 contractele de achiziţii publice de servicii aferente derulării Proiectului (asistenţa tehnică pentru 

Unitatea de Implementare a Proiectului, în continuare ”UIP”, supervizarea lucrărilor şi consultanţa 

pentru campania de conştientizare a publicului, audit şi verificarea Proiectului); 

 operarea statiei de sortare/TMB- Fagaras 

 

(3) Pentru contractele privind colectarea deşeurilor din zonele (zona Brasov, zona Fagaras, zona Rupea, 

zona Prejmer, si zona Victoria) corespunzătoare fiecărui/fiecărei punct/staţii de transfer/statii de 

sortare/statii de compostare, transportul acestor deşeuri de la punctele de colectare  până la punctul/staţia 

de transfer aferent(ă), precum si transportul de la statia de transfer/statia de sortare / statia de compostare 

pana la statiei de sortare/TMB- Fagaras sau depozit sau statia de sortare/statia de tratare zona Brasov, 

procedurile de licitaţie vor fi iniţiate şi derulate de ADI ISO MEDIU Brasov, în numele şi pe seama Consiliilor 

Locale implicate. ADI ISO MEDIU Brasov va fi sprijinită în acest proces de către UIP 

(3) Procedurile  de licitatie enumerate vor fi iniţiate şi derulate de ADI ISO Mediu, în numele şi pe seama 

Consiliilor Locale implicate. ADI ISO Mediu va fi sprijinită în acest proces de către UIP. 

(4) Pentru fiecare licitaţie, ADI ISO Mediu în baza propunerii autorităţilor locale implicate, va stabili 

componenţa Comisiei de Evaluare,. 

Art. 8.  - (1) ADI ISO MEDIU Brasov va fi autoritate contractanta pentru delegarea contractelor de 

salubritate,  în baza unui mandat special dat de fiecare Consiliu Local implicat şi arondat unei zone de 

colectare şi unei staţii de transfer/statii de sortare/statii de compostare după cum urmează: 

 5 contracte de operare a tuturor activitatilor (colectare/transport deseuri/operare facilitati/transport 

deseuri pana la tratare/sortare/depozitare) de gestionare a deseurilor aferente pentru cele 5 zone 

delimitate in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor şi anume :  

o zona Brasov pentru colectarea și transportul deșeurilor în facilitățile de gestionare a 

deșeurilor din zona  Brașov;  

o zona Fagaras pentru colectarea și transportul deșeurilor în noua stație de sortare /TMB ce va 

fi realizată în Făgăraș; 

o zona Rupea pentru colectarea și transportul deșeurilor în noua Stație de transfer ce va fi 

dezvoltată în Rupea și pentru operarea noii Stații de transfer, incluzând transportul deșeurilor 

la facilitățile de gestionare a deșeurilor din zona Brașov; 

o  zona Prejmer pentru colectarea și transportul deșeurilor în stația de transfer și sortare 

existentă din Prejmer, operarea Stației de transfer și sortare existente, incluzând transportul 

deșeurilor la facilitățile de gestionare a deșeurilor din zona Brașov; 

o zona Victoria pentru colectarea și transportul deșeurilor în Stația de transfer și compostare 

din Victoria, operarea Stației de transfer și compostare existent, incluzând transportul 

deșeurilor la facilitățile de gestionare a deșeurilor din zonele Făgăraș și Săcele.  

 

(2) Contractele de delegare cu operatorii menţionaţi la alineatul precedent vor fi încheiate de către ADI ISO 

Mediu în numele şi pe seama unităţilor administrativ- teritoriale membre implicate, care vor acorda acest 

mandat în baza Statutului ADI ISO Mediu, prin Hotărârile Consiliilor Locale de aprobare a contractelor de 

delegare a gestiunii. 

(3) Consiliul Județean Brasov va fi autoritate contractantă, după cum urmeaza: 

  contract pentru operarea staţiei de sortare/TMB- Fagaras 

 

(4) Contractul de delegare cu operatorul menţionat la alineatul precedent va fi încheiat de către Consiliul 

Județean Brasov. 

 

Art. 9.  - (1) Autoritatea Contractantă va fi ADI ISO Mediu, pentru serviciul de salubrizare a localitatilor din 

judetul Brasov in numele si pe seama partilor deservite pentru delegare. 
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(2) Contractele de precolectare, colectare si transport al deseurilor care expira in cursul anului 2014 sau 

2015, sau la data iniţierii operarii SMID, vor fi prelungite pana la data intrarii in operare a SMID. Partile 

implicate isi iau angajamentul de a nu le extinde dincolo de data intrarii in operare a SMID. De asemenea, 

pentru contractele de salubrizare existente, prelungite prin acte aditionale, partile implicate se angajeaza ca 

extinderile succesive sa nu depaseasca data intrarii in operare a SMID.  

 

 (3) In localitatile in care serviciul de colectare si transport al deseurilor este delegat, in conditiile legii, unor 

operatori de salubrizare, contractele existente de salubrizare dintre operatori si localitatile respective care 

sunt mentinute, vor fi modificate pentru a putea fi integrate in cadrul Proiectului, in scopul transportarii 

deseurilor la noile sau existente facilitati sau la depozitele ecologice.  

 

(4) În situaţia în care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale din zona deservită de o staţie de 

sortare/transfer PHARE, la data delegării serviciilor publice de salubrizare, are în derulare un contract 

valabil cu un operator, licitaţia pentru delegarea serviciului se va realiza şi pentru aceste unităţi 

administrativ-teritoriale, cu menţiunea ca operatorul selectat va începe operarea la expirarea sau incetarea 

perioadei de 5 ani prevăzută în Memorandumul Phare, din vointa UAT implicate. 

 

(5) Contractele de salubrizare existente care nu au fost incheiate in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare (achizitii publice, colectare selectiva a deseurilor) sau cu operatori licentiati in conditiile legii vor fi 

reziliate; contractele semnate cu operatori de salubritate carora le-au expirat licentele sau care nu au avut 

niciodata licenta de operare vor fi, de asemenea, reziliate de catre autoritatile competente. 

 

(6) Toate contractele pentru care se decide păstrarea dupa 31.12.2015 (sau de la data iniţierii operarii 

noului sistem) vor suferi modificări în vederea conformării cu cerinţele tehnice ale Sistemului de 

Management Integrat ce se va implementa în judeţul Brașov (colectare selectivă în 4 fracţii, destinaţia 

deşeurilor etc.). Tarifele acestor contracte se vor stabili conform acordurilor incluse în adiţionalele acestora, 

ţinând cont de noile instalaţii care vor face parte din sistem (staţie TMB şi sortare). În paralel, ADI ISO 

Mediu va lansa procedura de licitaţie pentru delegarea operării sistemului la nivel zonal cu condiţia ca 

pentru UAT-urile care deţin contracte în prezent, operatorul zonal va prelua serviciile de salubritate după 

expirarea sau incetarea contractelor existente, din vointa UAT implicate. În acest sens, ofertanţii vor întocmi 

oferte privind tarifele în funcţie de UAT-urile deservite în fiecare zonă. Trebuie menţionat că uniformizarea 

tarifelor, aşa cum s-a prezentat în Analiza Cost Beneficiu, se va aplica doar în perioada în care un singur 

operator zonal va fi responsabil pentru fiecare zonă, iar UAT-urile care nu se vor integra in SMID de la 

inceputul perioadei de operare a acestuia nu vor beneficia de investitii prin Proiect.  

Aceste contracte nu trebuie mentinute pe o perioada mai mare de 2 ani dupa implementarea Proiectului si 

apoi vor fi integrate in zona de operare . 

  

(7) Contractele de delegare  a gestiunii serviciilor la nivel  de zone care urmează a fi încheiate cu operatorii 

selectaţi vor fi aprobate de fiecare UAT implicata. 

 

Art 10. In cazul judetului Brasov, exista un depozit privat conform, care functioneaza din anul 2004, la 

Sacele. 

Depozitul existent este rezultat dintr-o investittie privata si apartine S.C. FIN-ECO SA, iar pentru 

exploatarea acestuia este pe rol semnarea unui  Protocol de Asociere intre Consiliul Județean Brasov, 

Municipiul Brasov si  S.C. FIN-ECO SA si ADI, care prevede urmatoarele aspecte: 

Depozitul conform administrat de S.C. FIN-ECO S.A. se integrează în sistemul de management integrat al 

deşeurilor din judeţul Braşov, propus în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

județul Brașov, cu toate facilităţile şi echipamentele. 

Centrul de sortare a deşeurilor municipale care funcţionează în perimetrul depozitului conform zonal S.C. 

FIN ECO S.A. Braşov, construit cu finanţare asistată de către Administraţia Fondului pentru Mediu, se 

integrează în SMID Brașov. Deşeurile provenite de la utilizatorii arondaţi depozitului ecologic vor fi supuse 

în prealabil sortării la centrul de sortare aparținând S.C. FIN ECO S.A., precum și în cadrul instalațiilor de 
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sortare propuse în cadrul SMID Brașov ținând cont de arondarea aprobată prin acest Proiect, în vederea 

recuperării deşeurilor reciclabile existente în deşeurile municipale colectate. 

Integrarea centrului de sortare a deşeurilor si a depozitului conform se va face sub formă de act aditional 

care trebuie semnat între semnatarii contractului iniţial (în cazul în care  este necesar ADI ISO MEDIU 

poate fi, de asemenea, inclus în semnatarii Actului aditional). Acest act adiţional va descrie condițiile de 

integrare a acestor facilităţi, inclusiv: 

 Localitatile deservite (depozitul conform cat si centrul de sortare vor deservi comunele din Zona 

Brasov si Zona Rupea) 

  Cerinta pentru ADI ISO Mediu este sa monitorizeze tarifele si indeplinirea indicatorilor de 

performanta.  

Depozitul conform zonal Braşov va servi pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor colectate de operatorii 

care, în prezent, desfăşoară servicii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în baza unor contracte 

de delegare valabil încheiate, precum şi de la operatori cu care ADI ISO MEDIU în domeniul salubrizării 

localităților din județul Brașov va încheia contracte de delegare de gestiune pentru serviciile de colectare, 

transport, sortare şi compostare; 

Depozitul şi instalaţiile complementare vor funcţiona în baza unui regulament aprobat de ADI ISO MEDIU în 

domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, în care vor fi specificați indicatorii de performanţă 

stabiliţi şi aprobaţi de ADI ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov. 

Tarifele de salubritate vor fi aprobate de ADI ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul 

Brașov, în conformitate cu statutul Asociației și ale legislației specifice în vigoare (H.G. 855/2008; Legea 

51/2006; legea 101/2006); 

Consiliul Judeţean Braşov, în calitate de beneficiar eligibil al proiectului S.M.I.D Brașov, va urmări 

implementarea Planului de Investiții pe Termen Lung (denumit în continuare ” P.I.T.L.”) 

Protocolul de Asociere va fi în mod obligatoriu adaptat în conformitate cu modificările care vor interveni în 

documentele de planificare de la nivel județean, în domeniul gestionării deșeurilor. 

Protocolul de Asociere reflectă poziţia părţilor în vederea participării la Sistemul de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Braşov, în condiţiile prevederilor legale în vigoare şi în interesul cetăţenilor. 

După semnarea Protocolului de Asociere se va face un Act Aditional la Contractul existent intre Municipiul 

Brasov si Operatorul de deșeuri, care va include toate prevederile mentionate anterior. 

 

Art. 11. Consiliile Locale Rupea, Victoria și Viștea, Sacele, Fagaras, Codlea şi Rasnov, trebuie se asigure 

anual monitorizarea post-inchidere a depozitelor neconforme pe o perioada de 30 de ani, conform 

prevederilor legale in vigoare     

Secţiunea 3 – Dreptul de proprietate asupra bunurilor  

Art. 12. Părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziţie, în baza 

hotărârii consiliilor locale, a terenurilor pe care urmează să se construiască staţiile de sortare, tratare, 

transfer şi a terenurilor pe care urmează să se realizeze investiţii de închidere a depozitelor neconforme. În 

acest sens, unităţile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri vor acorda Judeţului Brasov, pe 

întreaga durată a Proiectului: 

Dreptul de administrare a terenului respectiv, incluzând posesia, folosinţa şi dispoziţia materială asupra 

terenului în limita obiectivului de construire şi exploatare a facilitatilor create prin Proiect, conform art. 866 și 

următoarele din Noul Cod civil, în situaţia în care terenurile aparţin domeniului public al respectivei unităţi 

administrativ-teritoriale sau 
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Este interzisă încheierea de către UAT-urile care dețin calitatea de titular al dreptului de proprietate, pe 

durata prezentului Acord, a oricărui alt act juridic având ca obiect aceste terenuri. Unităţile administrativ-

teritoriale se angajează prin prezentul Acord să îşi înregistreze drepturile lor de proprietate asupra acestor 

terenuri, conform prevederilor legale privind publicitatea imobiliară, anterior punerii la dispoziţie a acestor 

terenuri în scopul realizării Proiectului, precum și să îndeplinească orice alte cerințe legale în scopul 

securizării drepturilor astfel acordate Județului Brașov cu privire la aceste terenuri. 

Art. 13.  - (1) Toate bunurile imobile construite sau achiziţionate din fonduri alocate în cadrul Proiectului, vor 

intra în patrimoniului Judeţului Brașov.  

(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un asemenea bun, 

vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.  

(3) Investiţiile ce urmează a fi efectuate în fiecare unitate administrativ-teritorială asociată sunt prevăzute în 

Anexa pentru Investitii;  

Art. 14. - (1) Toate bunurile mobile aferente, cum ar fi echipamentele necesare pentru colectarea, 

transportul si tratarea deşeurilor menajere şi stradale ce vor fi achiziţionate din fonduri alocate în cadrul 

Proiectului vor intra în patrimoniul Judeţului Brașov.  

(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale membre ADI ISO Mediu deservite 

de un asemenea bun vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.  

Art. 15 - Toate bunurile privind colectarea/transportul deşeurilor achiziţionate prin proiecte PHARE, precum 

şi staţiile de transfer/sortare realizate prin proiecte PHARE, vor rămâne în continuare în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale, respectiv în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în care se află şi în 

prezent, dar vor fi puse la dispoziţia Proiectului pe toată perioada de implementare a acestuia, devenind 

ulterior bunuri de retur. 

a).bunurile de retur, care înseamnă bunurile publice ce includ terenuri, echipamente şi lucrări publice 

ale unităţilor administrativ-teritoriale având calitatea de delegatar, care există sau urmează să fie 

construite, care sunt puse la dispoziţia operatorului pe întreaga durată a contractului de delegare; 

bunurile de retur sunt concesionate operatorului, exclusiv pentru desfăşurarea serviciului sau 

activităţilor a căror gestiune îi este delegată şi rămân în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale 

urmând a fi restituite acestora la încetarea din orice cauză a contractului de delegare şi fără vreo 

despăgubire; 

b).bunurile de preluare, care înseamnă bunurile achiziţionate sau construite de către operator în 

scopul exclusiv al furnizării serviciilor/activităţilor a căror gestiune i-a fost delegată, cu excepţia acelora 

care intră în categoria bunurilor de retur; bunurile de preluare sunt în proprietatea operatorului şi la 

încetarea contractului de delegare aceste bunuri pot fi transferate unităţilor administrativ-teritoriale la 

iniţiativa acestora, în schimbul unei despăgubiri pentru operator; 

c).bunurile proprii ale operatorului, care înseamnă bunurile ce aparţin operatorului, rămânând în 

proprietate sa la încetarea contractului de delegare cu excepţia cazului în care părţile convin altfel. 

 

Secţiunea 4 – Tarife şi taxe 

Art. 16. - (1) Tarifele iniţiale, precum şi mecanismele de ajustare ulterioare se stabilesc în urma unui studiu 

realizat de către ADI ISO Mediu Brasov, conform următoarelor principii generale: 

- acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de întreţinere şi reparaţii, 

precum şi a costurilor corespunzătoare investiţiilor aflate în sarcina operatorilor; 

 

- reflectarea principiului "poluatorul plăteşte"; 

 

- asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă; 

 

- respectarea nivelului de suportabilitate a populaţiei; 
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- acoperirea redevenţei, în cazul contractului de delegare privind exploatarea sistemului (precolectare, 

colectare, statii transfer, statii sortare, transport, tratarea si depozitare). 

 

(2) Nivelurile tarifelor si taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, din 

Acordul de Împrumut (daca va fi cazul) pentru creditul de co-finanţare şi a prevederilor legale aplicabile. 

La nivelul judetului Brasov se va aplica un sistem de plata mixt (tarif in zonele urbane si taxa in zonele 

rurale) sau prin taxa,  asa cum este el descris in Hotararea ADI ISO Mediu. Mecanismul de plată este 

evidențiat în Anexa 4 la prezentul Acord.  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara va stabili, in exercitarea mandatului conferit de fiecare unitate 

administrativ teritoriala din cadrul ei, o politica tarifara coerenta la nivelul intregii arii a Serviciului, conform 

Statutului acesteia. 

 

Art. 17. (1) Părţile se obligă să accepte în structura tarifului/taxei, astfel cum este aceasta prevăzuta, o cotă 

care să asigure provizioanele aferente. Aceste sume vor fi păstrate într-un cont separat, conform 

prevederilor legale aplicabile.  

(2) Pentru activităţile de colectare, transport si operare a investitiilor tarifele/ taxele precum şi ajustările 

ulterioare vor fi aprobate de ADI ISO Mediu în numele şi pe seamana UAT-urilor.  

(3) De îndată ce va fi stabilita un tarif/taxa pentru fiecare zonă, pentru colectarea deşeurilor, transportul 

acestora la punctele corespunzatoare şi exploatarea punctelor, pentru o zonă de colectare determinată, ADI 

ISO Mediu va aproba acest tarif/taxa, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale cărora li se 

aplică acest tarif/ taxa. Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif/taxa doar unităţile administrativ-teritoriale 

pe teritoriul cărora se aplică acest tarif/taxa vor avea dreptul sa voteze asupra hotărârii ADI ISO Mediu de 

fixare a tarifului/taxei.  

(4) Dacă există un un tarif/taxa pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor la nivelul întregului 

judeţ, atunci ADI ISO Mediu va aproba acest tarif/taxa în numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale 

membre pe teritoriul cărora se aplică acest tarif/ taxa.  

(5) Părţile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a 

tarifului/taxei pentru colectare, transport si operare şi a taxei de depozitare la rampa ecologică. 

 

Capitolul V. Răspunderea contractuală 

Art. 18. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine Părţii care s-a obligat. 

Capitolul VI. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Conducere şi organizare    

Art. 19. Părţile acestui acord au convenit să înfiinţeze o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect 

de activitate serviciul de salubrizare (ADI ISO Mediu), persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate 

publică, conform prevederilor Legii nr. 215/2001, Legii nr. 51/2006 şi ale O.G. nr. 26/2000, în scopul 

derulării Proiectului şi furnizării în comun a Serviciilor prin gestiune delegată.  

În acest sens, ADI ISO Mediu va avea în special următoarele obiective: 

a) Să pregătească şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului; 

b) Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciilor; 

c) Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

Serviciului, inclusiv realizarea investiţiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene; 
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d) Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice 

locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciilor, în scopul de a coordona 

politicile şi acţiunile de interes general în vederea implementării unui management integrat al 

deşeurilor în judeţul Brasov; 

e) Să încheie contractele de delegare a gestiunii activităţilor de colectare a deşeurilor şi de transport 

până la punctele corespunzatoare cu operatorii pentru fiecare zonă de colectare, în numele şi pe 

seama unităţilor administrativ teritoriale membre implicate care vor avea împreună calitatea de 

delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare  

f) Să monitorizeze executarea Contractelor de Delegare şi să informeze regulat membrii săi despre 

aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori, calitatea serviciilor prestate, 

indicatorii de performanță ai serviciilor prestate, modul de administrare, exploatare, conservare și 

menținere în funcțiune a sistemelor de utilități publiceşi, în conformitate cu mandatul primit şi cu 

prevederile contractuale să rezilieze Contractele de Delegare în situația în care operatorii nu își 

îndeplinesc obligațiile asumate sau le execută într-o manieră necorespunzătoare (cu consecința 

organizării unei noi proceduri de delegare) și să aplice penalităţile contractuale stabilite; 

g) Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând să crească oportunităţile de finanţare a proiectelor de 

investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciilor, inclusiv dezvoltarea unei strategii privind 

garantarea şi rambursarea fondurilor pentru co-finanţare. 

  

Art. 20. ADI ISO Mediu s-a constituit în temeiul unui statut şi a unui act constitutiv, aprobate de fiecare 

dintre membri, prin hotărâri ale Consiliilor Judeţean şi Locale si cuprinde: 

a) toate elementele prevăzute de O.G. nr. 26/2000 referitoare la constituirea unei asociaţii şi anume: 

denumirea, scopul şi obiectivele asociaţiei, sediul social, durata de funcţionare, patrimoniul, reguli 

de organizare şi funcţionare, componenţa nominală a primelor organe de conducere; 

        b) atribuţiile legate de Servicii pe care ADI ISO Mediu este mandatată să le exercite în numele şi pe 

seama membrilor săi, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice astfel cum a fost modificată şi completată de OUG nr. 13/2008.  

Art. 21. (1) Conducerea asociaţiei va avea următoarea structură, conform prevederilor O.G. nr. 26/2000: 

a) Adunarea  Generală a ADI ISO Mediu, ca organ de conducere, format din reprezentanţi ai tuturor 

membrilor, care vor fi primarii oraşelor şi comunelor şi preşedintele Consiliului Judeţean Brasov sau 

persoanele care îi înlocuiesc în temeiul unei împuternicire speciale acordate în acest scop; 

Adunarea Generală va alege dintre membrii săi, un Preşedinte al ADI ISO Mediu care va 

reprezenta ADI ISO Mediu în relaţiile cu terţii.  

Părţile convin prin prezentul acord că pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiţi membri ai ADI 

ISO Mediu vor avea dreptul de a participa şi de a vota în Adunarea Generală doar aceşti membri cărora li 

se aplică respectivele hotărâri.  

b) Consiliul Director, ca organ executiv pentru conducerea curentă a Asociaţiei, condus de 

Preşedintele ADI ISO Mediu; 

c) Cenzorul(cenzorii) pentru controlul financiar al Asociaţiei. 

(2) ADI ISO Mediu va avea un aparat tehnic, constituit în scopul asigurării exercitării corespunzătoare a 

prerogativelor acordate ADI ISO Mediu de către membrii săi în legătură cu Serviciile.   

Capitolul VII – Contabilitatea şi auditul Proiectului  

Art. 22.  Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi europene aplicabile.  

Art. 23. Consiliului Judeţean Brașov îi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului şi trebuie să 

asigure vizibilitatea tuturor operaţiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.  
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Art. 24.  Toate contractele aferente Proiectului vor fi atribuite în conformitate cu legislaţia achiziţiilor publice, 

indiferent de valoarea acestora. Procedurile de licitaţie vor fi organizate în conformitate cu procedurile 

definite de legislatia achizitiilor publice. 

Art. 25. - Consiliului Judeţean Brasov îi revine responsabilitatea 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. 

Capitolul VIII.  Dispoziţii finale  

Art. 26 - Părţile răspund integral pentru plata contribuţiilor lor, conform valorii şi termenelor de plată stabilite, 

conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.   

Art. 27 - 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.  

Art. 28. - Orice dispute născute din executarea prezentului acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă între 

Părţile contractante. 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. 29. Consiliul Judeţean Brasov 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 Finanţare şi cu respectarea 

procedurilor aplicabile. 

Art. 30. 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. 31. Prezentul DP  se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislaţia română.   

Art. 32. Părțile semnatare declară că semnarea prezentului Acord este rezultatul negocierii dintre Părți, pe 

parcursul căreia au fost asistate de către consilieri profesioniști. Prin semnătura lor, Părţile declară că sunt 

de acord cu conţinutul Acordului şi cu consecinţele ce pot rezulta din acesta. 

În scopul acestei prevederi, prin negociere se înţelege schimbul de propuneri dintre părţi care are ca 

rezultat aprobarea finală cu privire la anumite prevederi, precum şi acceptarea fără rezerve de către una 

dintre părţi a prevederilor propuse de cealaltă parte. 

Art. 33. În cazul în care orice dispoziţie a acestui Acord este declarată nulă sau inaplicabilă de către o 

instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, celelalte dispoziţii contractuale, 

respectiv drepturile şi obligaţiile Părţilor prevăzute de acestea rămân în vigoare şi îşi produc efectele. 

Dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Acord, iar Părţile vor depune toate diligenţele astfel încât 

dispoziţia nulă sau inaplicabilă să fie înlocuită cu o dispoziţie validă şi aplicabilă care să aibă, pe cât posibil, 

efectele economice ale dispoziţiei nule sau inaplicabile. 

Art. 34.  Prezentul DP a fost încheiat la data de  .... , în ... de exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

Parte, dupa cum urmeaza: 

Anexe: 

Anexa 1 – Localitati pe zone 

Anexa  2 - Pentru Investitii 

Anexa  3 - Pentru Planul Tarifar 

Anexa  4 - Sistemul mixt de plata 

Anexa 5 – Calculul Daunelor 
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Nr. 

crt. 

Unitatea  

administrativ-teritoriala 

asociata, prin 

Reprezentata de 

 

Semnatura si 

stampila 

1.  
Județul Brașov prin Consiliul 
Județean Brașov 

  

2.  
Municipiul Brasov prin Consiliul 
Local al Municipiului Brașov 

  

3.  
Municipiul  Codlea  prin Consiliul 
Local al Municipiului Codlea 

  

4.  
Municipiul Fagaras  prin Consiliul 
Local al Municipiului Făgăraș 

  

5.  
Municipiul Săcele prin Consiliul 
Local al Municipiului Săcele 

  

6.  
Orasul Ghimbav prin Consiliul 
Local al Orașului Ghimbav 

  

7.  
Orasul Predeal prin Consiliul Local 
al Orașului Predeal 

  

8.  
Orasul Râşnov prin Consiliul Local 
al Orașului Râșnov 

  

9.  
Orasul Rupea prin Consiliul Local 
al Orașului Rupea 

  

10.  
Orasul Victoria prin Consiliul Local 
al Orașului Victoria 

  

11.  
Orasul Zărnești prin Consiliul Local 
al Orașului Zărnești 

  

12.  
Comuna Apaţa prin Consiliul Local 
al Comunei Apața 

  

13.  
Comuna Augustin prin Consiliul 
Local al Comunei Augustin 

  

14.  
Comuna Beclean prin Consiliul 
Local al Comunei Beclean 

  

15.  
Comuna Budila prin Consiliul Local 
al Comunei Budila 

  

16.  
Comuna Buneşti prin Consiliul 
Local al Comunei Bunești 

  

17.  
Comuna Caţa prin Consiliul Local 
al Comunei Cața 

  

18.  
Comuna Cincu prin Consiliul Local 
al Comunei Cincu 

  

19.  
Comuna Crizbav prin Consiliul 
Local al Comunei Crizbav 

  

20.  
Comuna Drăguș prin Consiliul 
Local al Comunei Drăguș 

  

21.  
Comuna Dumbrăviţa prin Consiliul 
Local al Comunei Dumbrăvița 

  

22.  
Comuna Feldioara  prin Consiliul 
Local al Comunei Feldioara 

  

23.  
Comuna Fundata prin Consiliul 
Local al Comunei Fundata 

  

24.  
Comuna Hârseni  prin Consiliul 
Local al Comunei Hârseni 
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Nr. 

crt. 

Unitatea  

administrativ-teritoriala 

asociata, prin 

Reprezentata de 

 

Semnatura si 

stampila 

25.  
Comuna Hălchiu  prin Consiliul 
Local al Comunei Hălchiu 

  

26.  
Comuna Hărman  prin Consiliul 
Local al Comunei Hărman 

  

27.  
Comuna Hoghiz  prin Consiliul 
Local al Comunei Hoghiz 

  

28.  
Comuna Holbav  prin Consiliul 
Local al Comunei Holbav 

  

29.  
Comuna Homorod  prin Consiliul 
Local al Comunei Homorod 

  

30.  
Comuna Jibert  prin Consiliul Local 
al Comunei Jibert 

  

31.  
Comuna Măieruş  prin Consiliul 
Local al Comunei Măieruș 

  

32.  
Comuna Mândra  prin Consiliul 
Local al Comunei Mândra 

  

33.  
Comuna Ormeniş  prin Consiliul 
Local al Comunei Ormeniș 

  

34.  
Comuna Părău  prin Consiliul 
Local al Comunei Părău 

  

35.  
Comuna Poiana Mărului  prin 
Consiliul Local al Comunei Poiana 
Mărului 

  

36.  
Comuna Racoş  prin Consiliul 
Local al Comunei Racoș 

  

37.  
Comuna Recea  prin Consiliul 
Local al Comunei Recea 

  

38.  
Comuna Sâmbăta de Sus  prin 
Consiliul Local al Comunei 
Sâmbăta de Sus 

  

39.  
Comuna Sânpetru  prin Consiliul 
Local al Comunei Sânpetru 

  

40.  
Comuna Șinca Nouă  prin Consiliul 
Local al Comunei Șinca Nouă 

  

41.  
Comuna Şoarş  prin Consiliul 
Local al Comunei Șoarș 

  

42.  
Comuna Tărlungeni  prin Consiliul 
Local al Comunei Tărlungeni 

  

43.  
Comuna Ticuș  prin Consiliul Local 
al Comunei Ticuș 

  

44.  
Comuna Ucea  prin Consiliul Local 
al Comunei Ucea 

  

45.  
Comuna Ungra  prin Consiliul 
Local al Comunei Ungra 

  

46.  
Comuna Viştea  prin Consiliul 
Local al Comunei Viștea 

  

47.  
Comuna Voila  prin Consiliul Local 
al Comunei Voila 

  

48.  
Comuna Vulcan   prin Consiliul 
Local al Comunei Vulcan 
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ANEXA 1: Localităţi pe zone 

Zone 1 - Brasov Zone 2 - Fagaras Zone 3 - Prejmer Zone 4 - Victoria Zone 5 - Rupea 

MUNICIPIUL BRASOV MUNICIPIUL FAGARAS COMUNA BUDILA ORAS VICTORIA ORAS RUPEA 

MUNICIPIUL  CODLEA COMUNA BECLEAN COMUNA 
TARLUNGENI 

COMUNA UCEA COMUNA CATA 

MUNICIPIUL SACELE  COMUNA CINCU COMUNA 
HARMAN 

COMUNA VISTEA COMUNA 
BUNESTI 

ORAS PREDEAL COMUNA HARSENI COMUNA 
PREJMER 

COMUNA 
SAMBATA DE SUS 

COMUNA 
HOGHIZ 

ORAS GHIMBAV COMUNA RECEA COMUNA TELIU COMUNA DRAGUS COMUNA 
HOMOROD 

ORAS RASNOV COMUNA SOARS COMUNA VAMA 
BUZAULUI 

 COMUNA 
JIBERT 

ORAS ZARNESTI COMUNA SINCA NOUA   COMUNA 
RACOS 

COMUNA 
DUMBRAVITA 

COMUNA VOILA   COMUNA TICUS 

COMUNA SANPETRU COMUNA PARAU   COMUNA 
UNGRA 

COMUNA APATA COMUNA MANDRA    

COMUNA AUGUSTIN COMUNA COMANA    

COMUNA CRIZBAV COMUNA SERCAIA    

COMUNA FELDIOARA COMUNA SINCA    

COMUNA HALCHIU COMUNA LISA    

COMUNA MAIERUS     

COMUNA ORMENIS     

COMUNA FUNDATA     

COMUNA POIANA 
MARULUI 

    

COMUNA HOLBAV     

COMUNA VULCAN     

COMUNA BRAN     

COMUNA MOIECIU     

COMUNA BOD     

COMUNA CRISTIAN     
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ANEXA 2 - Pentru Investitii 

Tabel : Investitii realizate in cadrul proiectului Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in 

Judetul Brasov 

Componenta Descriere Unitati 
Numar de 

unitati 

 
Valoare * 
(euro – 
preturi 

curente) 

Componenta 1 – Colectarea si transportul deseurilor 

Pubele de colectare in tot judetul Brasov  120 lt 
240 lt 
1,1 m

3 

1,5 m
3
 

Articole 14.929 

2.299.731 Sisteme pentru compostarea in gospodarie 
in zonele rurale 

220 lt Articol 10.900 

Deseuri municipale periculoase* 6 m
3
 Articol 17 

Containere pentru deseuri voluminoase 
15 m

3
 Articol 10 

Echipamente pentru Statie de transfer 
Victoria 

Tocator 
Containere 1,1m

3
 

Articol 1 
10 

 

54.901 

Componenta 2 – Statie de Transfer Rupea si Instalatii de stocare temporara din Majerus 

Statie de transfer Rupea capacitate (t/an): 
4.300 

Articol 1 
1.374.682 

Instalatii de stocare temporara din Majerus capacitate (t/an): 
3.000 

Articol 1 506.708 

Componenta 3 – Centrul de tratare al deseurilor Fagaras 

Statia de sortare capacitate (t/an): 
5.800 

Articol 1 

7.970.019 
TMB capacitate (t/an): 

9.077 
Articol 1 

Componenta 4 – Inchiderea depozitelor neconforme 

Depozit urbane  
neconforme de deseuri menajere Rupea 

Curatarea mediului 
si ecologizare in 

situ  

Articol 1 depozit 
urbane cu 
suprafata 

1,4 ha  

917.646 

Depozit urbane  
neconforme de deseuri menajere Fagaras 

Curatarea mediului 
si ecologizare in 

situ  

Articol 1 depozit 
urbane cu 
suprafata 
2,35 ha  

1.166.979 

Depozit urbane  
neconforme de deseuri menajere Sacele 

Curatarea mediului 
si ecologizare in 

situ  

Articol 1 depozit 
urbane cu 
suprafata 
3,00 ha  

2.037.488 

Depozit urbane  
neconforme de deseuri menajere Rasnov 

Curatarea mediului 
si ecologizare in 

situ  

Articol 1 depozit 
urbane cu 
suprafata 
2,40 ha  

1.082.194 

Depozit urbane  
neconforme de deseuri menajere Victoria 

Curatarea mediului 
si ecologizare in 

situ  

Articol 1 depozit 
urbane cu 
suprafata 

1,5 ha  

517.457 

Depozit urbane  
neconforme de deseuri menajere Codlea 

Curatarea mediului 
si ecologizare in 

situ  

Articol 1 depozit 
urbane cu 
suprafata 
2,14 ha  

768.714 
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Tabelul : Alocarea orientativă a recipienților pe localități 

Localitati 120 lt 240 lt 1,1m
3
 Bell bins 

Zona 1 - Brasov 

MUNICIPIUL BRASOV   5.205 1.078 807 

MUNICIPIUL  CODLEA   446 92 69 

MUNICIPIUL SACELE    633 131 98 

ORAS PREDEAL   98 20 15 

ORAS GHIMBAV   97 20 15 

ORAS RASNOV   309 64 48 

ORAS ZARNESTI   483 100 75 

DUMBRAVITA 150   20 3 

SANPETRU 157   21 3 

APATA 103   13 3 

AUGUSTIN 61   8 2 

CRIZBAV 82   11 2 

FELDIOARA 199   26 4 

HALCHIU 137   18 3 

MAIERUS 95   12 2 

ORMENIS 64   8 2 

FUNDATA 28   5 1 

POIANA MARULUI 108   14 3 

HOLBAV 43   6 2 

VULCAN 149   19 3 

TOTAL 1.376 7.271 1.686 1.160 

Zone 2 - Fagaras 

MUNICIPIUL FAGARAS   763 427 12 

BECLEAN 62   25 2 

CINCU 54   23 2 

HARSENI 72   29 2 

RECEA 107   43 2 

SOARS 60   25 2 

SINCA NOUA 58   24 2 

VOILA 91   37 2 

PARAU 64   26 2 

MANDRA 94   38 2 
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Localitati 120 lt 240 lt 1,1m
3
 Bell bins 

TOTAL 662 763 697 30 

Zone 3 - Prejmer 

BUDILA 104  0 0 2 

TARLUNGENI 207  0 0 3 

HARMAN 134  0 0 2 

TOTAL 445 0 0 7 

Zone 4 - Victoria 

ORAS VICTORIA  0 182 0 3 

UCEA 37  0 0 1 

VISTEA 34  0 0 1 

DRAGUS 19  0 0 1 

SAMBATA DE SUS 26  0 0 1 

TOTAL 116 182 0 7 

Zone 5 - Rupea 

ORAS RUPEA   93 6 2 

CATA 46   3 2 

BUNESTI 44   3 2 

HOGHIZ 94   5 3 

HOMOROD 41   3 2 

JIBERT 42   3 2 

RACOS 63   4 3 

TICUSU 18   1 1 

UNGRA 37   2 2 

TOTAL 385 93 30 19 
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Anexa  3 - Pentru Planul Tarifar 

Anul  2016 2017 2020 2030 2040 

Tarifele in RON/t, fara TVA  

Tariful pentru rezidenti  373,4 406,8 421,7 447,0 504,4 

Rata accesibilitatii (in % din cel mai mic decil de 

venituri) 
1,80% 1,80% 1,80% 1,74% 1,80% 

Tarifele pentru nerezidenti (unitati economice) 436,1 436,1 436,1 447,0 504,4 

Tarifele in RON/cap/luna (rezidenti), plus TVA  

Mediu 7,95 8,77 9,15 9,85 11,30 

Gospodarii urbane  9,52 10,49 10,94 11,77 13,48 

Gospodarii rurale  3,86 4,28 4,48 4,85 5,60 

 

 

Anexa  4 - Sistemul mixt de plata 

 

Generatorii 

de deseuri 

in mediul 

urban 

 

Generatorii 

de deseuri 

in mediul 

rural 

 

 

Operator de 

colectare/transport a 

deseurilor 

 

 Operatori 

facilitati de 

transfer/compost 

 

  

Operatorul 

Depozitului 

Conform 

   

   

 

Tarif 

  

 

Operatori 

facilitati 

de 

sortare 

 

 

       Taxa       

 
Autoritatile 

locale membre 

ADI 

 

Consiliul 

Judetean 

 

 

Operatori 

facilitati de 

TMB/sortare 
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Anexa 5 – Calculul Daunelor  

Trei tipuri de daune sunt anticipate 

1. Daune legate de noi investiții realizate 

Fiecare UAT va avea o sumă proporţională cu populaţia, pentru valoarea investiţiilor care nu este 

amortizata la momentul la care UAT decide sa se retragă din ISO Mediu. 

Timpul de amortizare este presupus a fi de 6 ani pentru furnizare si 18 ani pentru facilitatile noi. Valoarea 

pentru fiecare an neamortizat este: 

a) pentru furnizare este o valoare egala cu valoarea ofertelor impartita la 6 

b) pentru facilităţi este o valoare egala cu valoarea ofertelor impartita la 18. 

Formula propusa (primul an de operare este considerat 2016): 

Pentru furnizare Fs = {(2015 + 6) – Y1} * Vs/6 *Pop 

Pentru facilitati Ff = {(2015 + 18) – Y1} * Vf/18*Pop 

Unde: 

Fs: dauna pentru furnizare in RON 

Ff: dauna pentru facilitati in RON 

Y1: anul retargerii din ISO Mediu (pentru furnizare Y1 trebuie sa fie inainte de 2021 si pentru facilitati inainte 
de 2033, dupa acest an nu va mai fi nicio dauna impusa) 

Vs: valoarea totala a furnizarilor în funcţie de rezultatul ofertelor respective 

Vf:  valoarea totala pentru noile facilitati în funcţie de rezultatul ofertelor respective 

Pop: % Proporţia populaţiei din UAT respective din ISO MEdiu 

 

2. Daune referitoare la închiderea depozitelor non conforme :  

În acest caz, daunele vor fi relevante pentru 6 UAT-uri, care au depozite non conforme, care se vor inchide 

prin Proiect (Fagaras, Sacele, Codlea, Rasnov, Victoria si Rupea). În acest caz amortizarea se presupune a 

fi de 5 ani.  

Formula propusă este (an de închidere este presupus a fi 2015): 

Fl = {(2015 + 5) – Y1} * Vi/5 

Unde 

Fs: dauna pentru depozitele neconforme in RON 

Y1: anul de retragere din ISO Mediu (trebuie sa fie inainte de 2020 si, dupa acest an nicio dauna nu va mai 
fi impusa) 

Vl: valoarea totala a inchiderii depozitelor neconforme a UAT-urilor respective in functie de rezultatul 
ofertelor respective. 

3. Daune legate de contractele de operare 

În acest caz dauna corespunde taxei pe care fiecare UAT-ar plăti pentru un an de servicii (inclusiv de 

colectare, tratare şi eliminare) în funcţie de rezultatul ofertei respective 
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