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ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DE~EURILOR
MUNICIPA LE fN JUDETUL BISTRITA-NAsAuo
.

D.
A.

A.G.A.

Hotarare
privind
incheierea Actului aditional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 187

u
se
De
I.

din 17.02.2014 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului public de

-

salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport

.

al de~eurilor municipale ~i managementul statiilor de transfer ~i al
centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud.

Adunarea

Generala

a Asociatiei

de

Dezvoltare

lntercomunitara

pentru

gestionarea integrata a de9eurilor municipale in Judetul Bistrita-Nasaud
Avand in vedere:

prevederile art. 5 alin (1) lit. a) din Statutul actualizat al Asociatiei de

r

Dezvoltare

lntercomunitara

pentru

gestionarea

integrata

a de~eurilor

municipale in judetul Bistrita-Nasaud , in urma Actului aditional nr. 3, adoptat
prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 19 din 20.07.2012.

is

referatul nr. 28/21.07.2014 al Directorului executiv al Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in

ARA~ TE :

-N
ita

HOT

tr

judetul Bistrita-Nasaud, Sabin - Dragomir Cimpan

Art. 1. Se aproba incheierea Actului aditional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 187

din 17.02.2014, privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului public de salubrizare
respectiv activitatea de precolectare, colectare 9i transport al de 9eurilor municipale 9i
managementul statiilor de transfer 9i al centrelor de colectare din judetul Bistrita-

as

Nasaud, precum 9i a continutului acestuia, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba incheierea Acordurilor tripartite intre Consiliile locale (acolo unde este

au

cazul) - Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara pentru gestionarea integrata a
de~eurilor municipale in judetul

Bistrita-Nasaud - Asocierea Vitalia Servicii pentru

Mediu S.A. , S.C . Brantner Servicii Ecologice S.A., S.C. Floricon Salub S.R.L., prin lider

d

al asocierii, imputernicit conform Acordulu i de Asociere, S.C. Vitalia Servicii pentru

ediu S.A., in baza carora sa fie efectuate platile catre Operatorul unic. Aceste
Acor u i tripartite au scopul de a reglementa modul de plata al tarifului (rezultat in urma
ca,ttgari licitatiei), de catre Consiliile locale Operatorului unic, pana la 31 decembrie

2~,~ nfor

Actului adi\ional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 187/17.02.2014 si

AnexeI

la prezenta hotarare.

Art. 3. Ant

a nr

si Anexa nr. 2 sunt parte integranta a prezentei Hotarari.
etarare se comunica'iuturor autoritatilor deliberative ale membrilor
re lntercomunitara pentru ·gestionarea integrata a de~eurilor

municipale in Judetu

PRE$EDINTE,

_._-.-._.IL RA_9U~ \ / A N

Vizat juridic,
Nicoleta Neshita

-

Nr. 46 Adoptata in §edinta din data 21.07.2014
Cu un numar de 63 voturi din numarul total de 63
lntocmit/ secretar/ Daniela Bojor

