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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 5/2019 la Contractul de detegare a gestiunii, prin
concesiune, a activităţii de administrare a staţiilor de transfer, sortare a deeurilor
rnunicipale i administrare a depozitului de deeuri Judeţul Botoani nr. 12016/02.08.2016
-

Consilîul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară la data de 19.12.2019,
urmare a adresei S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava nr. 1702/27,11.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Botoani cu nr. 18158/27.11.2019,

analízând Referatul de aprobare nr. 18853/10.12.2019 al Preedinte1ui Consiłiului
Botoani privind necesitatea aprobării Actului Adiţional nr. 5/2019 la Coiitractut de delegare ci
gestiunui, prin concesiune, a activităţii de adrninistrare a staţiilor de transfer, sortare a
deeurilor nntnicipate i administrare ci depozitului de deeuri
Jctdeţul Botoani nr.
12016/02.08.2016,
-

având în vedere:
Raportul de specialítate comun nr. 18854/10.12.2019 al Direcţiei Servicii Publice şi
Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Botoşani,
Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente
istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,
Avizul comisiei pentru administraţia publică locală,juridică, disciplină, apărarea ordinii
pubłice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate,
-

în conformitate cu prevederile:
art. 2 alin. (12), art. 6 alin. (1) lit. p), art. 20 ałin. (2) lit. a), art. 26 ałin. (3) din Legeci
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a locauităţilor republicată, cu modificările i
completările ulterioare,
art. 8 alin. (3) lit. d2) din Legea nr. 51/2006 a serviciitor conutnitare de tttilităţi publice
repubłicată, cu modificăriłe i completările ulterioare,
art. 115 lit. a) din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţiłor,
aprobat prin Ordinul Preedinte1ui A.N.R.S.C. nr. 82/2015,
art. 35 alin. (1) din Contractul de delegare ci gestiunii, prin concesiune, ci activităţii de
administrare a staţiilor de transfer, sortare ci deseurilor municipcile şÍ administrare a depozitului
de deeuri Judeţul Botoani nr. 12016/02.08.2016,
-

-

-

-

-

Contractului de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, având ca obiect
implementarea proiectului de investitie „Sistem integrat de management al deeurilor în judeţul
Botoani",
-

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alín (5) lit. m) i art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăte:
Art. 1 Se aprobă Actul Adiţional nr. 5/2019 la Contractul de delegare a gestiunii, prin
concesiune, a activităţii de administrare a staţiilor de transfer, sortare a deseurilor municipale
şi administrare a depozitului de deşeuri Judeţul Botoani nr. 12016/02.08.2016, în forma
prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuternicete Preedinte1e Consiliului Judeţean Botoani să semneze, fn numele
Judeţului Botoani, Actul Adiţional nr. 5/2019 la Contractul de delegare a gestictnii, prin
concesiune, a activităţii de administrare a staţiilor de transfer, sortare a deetcrilor municipale
şi administrare a depozitului de deeuri Judeţul Botoani nr. 12016/02.08.2016.
Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiiłe din cadrul aparatului de
specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
-

-
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. 2/3 / 19.12.2019
nr. file: 2

ACT ADIŢIONAL NR. 5/2019
Ia Contractztl de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activităţii de administrare a
staţiilor de transfer, sortare a deeurilor municipale i administrare a depozitultti de
deeuri Judeţul Botoani nr. 12016/02.08.2016
-

PREŞEDINTj
Costică ťALITT

Ţ2*

CONTRASEMI)EAZĂ:
SECRETAR GENERAL/ĄL JUDEŢULUI,
Marcel—Stelică B)JENARIU

JU1EŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL JUJEŢEAN

S.C. DIAStL SERV1CE S.R.L.
SUCEAVA

Municipiul Botosani, Piaţa Revotuţiei 1-3
Judeţul Botoani, CIF 3372955

Municipiul Suceava.Str. eptilici, nr.17
Judeţul Suceava, CJF RO 6419432

-

Nr.

din

.2019

Nr.

din

.2019

ACT ADITIONAL NR. 5/2019
la Contractul de delegare a gestttlnu, prtn concestttne, a acttvttătti de admziitstrare a statnlor
de ti ansfei, soi tare a desetirtlor nututcipale si admintstt ai e a depozitułttt de desettri
Jttdetttl
Botosam nr 12016/02 08 2016
-

Părttle
1. JUDEŢUL BOTOANI

-

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI, cu

municipiul Botoani, Piaţa Revoluţiei nr. 3, telefon 0231/514.712. fax 0231/514.715, cod fiscal
3372955, reprezentat prin Costică Macaleţi Preedinte al Consiliului Judeţean, în calitate
de “Delegatar", pe de o parte,
—

şi
2. S.C. DIASIL SERVICE S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, Str. epti1ici. nr.17, jud.
Suceava, înregistrată la Oťiciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava cu nr. J
33/1723/1994, având CUI RO 6419432, tel. 0230525115, fax 0230525154, reprezentată legal
prin adrninistrator Anton Curelariu, în calitate de Lider al Asocierii, în conformitate cu

Acordul de Asociere S.C DIASIL SERVICE S.R.L. SUCEAVA & S.C. ROSSAL S.R.L.
ROMAN, având numărul de autentiťicare 3073 dîn 18.07.2016, în calitate de “Delegať, pe de
altă parte,
denumite în continuare împreună “Părţile" i separat “Partea",
au convenit, de cornun acord, fncheierea prezentului Act Adiţional la Contractul de delegare a
gestiunii, prin concesîune, a activităţii de administrare a statiilor de transfer, sortare a
cleeurilor municîpałe i administrare a depozitzdui de deeuri Judeţul Botoani nr. 12016 din
02.08.2016, denumit în continuare “Contract".
—

Art. 1 Se modWică art. 10 alin. (11) din Contractul de delegare ci gestiunii, prin concesittne, a
activităţii de administrare ci staţiilor de trcmsfei sortare ci deeurilor municipale i
administrare a depozitutui de deeuri Judeţul Botoani nr. 12016 din 02.08.2016, după curn
urmează:
„(1 1) Operatorul serviciilor prestate în baza acestui Contract va fi plătit lunar de către Consiliul
Judeţean Botoani, în baza cantităţilor reale de servicii prestate, pe activităţi confirmate prin
Rapoartele lunare ale prestării Serviciilor, întocmite conform Cap. IV, Secţiunii 6, art, 40 din
Caietul de Sarcini al achiziţiei. Operatorul va depune lunar i trimestrial Situaţii detaliate ale
seiwiciilor prestate, sub forma Raportului lunar, respectiv Raportului trimestrial, pentru ťiecare
tip de activitate, care vor fi analizate de către Unitatea de Management a Proiectului, În baza
raportului Iunar
după caz, a raportului trimestrial aprobate de către Autoritatea Contractantă,
Operatorul va înainta factura fn vederea efectuării płăţii de către Autoritatea Contractantă."
-

1

Art. 2 Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.
Art. 3 Părtile au înţeles să încheie astăzi,
2019, prezentul act adiţional (care conţine
2 fîłe), în patru exemplare originale de valoare juridică egałă, în limba română, dintre care trei
exemplare revin Delegatarului i un exemplar revíne Delegatułui.
DELEGATAR,
JUDETUL BOTOSANI

DELEGAT,
S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava
Lider Asociere

PREŞEDINTE,
Costică MACALEŢI

ADMINISTRATOR,
Anton CURELARIU

Vicepreedinte,
Liviu-Constantin TOMA

Direcţia Buget-Ftnanţe
Director executiv,
Magda DIDII
ef Servîciu Juridic Contencios,
Monica CURCAN
/

Control Financiar Preventiv

Directia Servicn Pubhce
Director executw,
IuHan MICU
ef serviciu S.M.LD.,
Remus-Petru MAFTEI
Expert financiar U.M.P.,
Neculai SAUCIUC

Consilier juridic U.M.P.,
Viorel MOLIE
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