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Anexă la HCL nr.172 din 20.10.2020 

 

Act adițional nr. 6 la 

Contractul Delegare prin concesiune a gestiunii activităţiilor componente de operare a staţiilor 
care fac parte din sistemul integrat de management al deşeurilor de la nivelul Judeţului Arad, 

după cum urmează: 
Operarea Staţiei de compostare (activităţi de compostare a deşeurilor bio-degradabile) în 

Tunel judeţul Arad şi transportul reziduurilor rezultate către depozitul conform existent, din 
judeţul Arad 

Nr. 908/14.05.2018 

 

Prezentul Act Adițional a fost încheiat la data de ________, în trei exemplare, între: 

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad, 
cu sediul în Bulevardul Revoluției nr. 81, 310130, Arad, România, reprezentată prin Răzvan Olimpiu 
Cadar, având funcţia de Președinte, în numele și pe seama următoarelor unități administrativ-teritoriale 
membre:  

Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, cu sediul în str. Corneliu COPOSU nr. 22, Arad, 
reprezentat de Iustin CIONCA, având funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad; 

1. Municipiul Arad, prin Consiliul Local Municipal Arad, cu sediul în bd. Revoluţiei nr. 
75, Arad, reprezentat de Laurențiu-Călin BIBARȚ, în calitate de Primar; 

2. Oraşul Chişineu Criş, prin Consiliul Local Municipal Chişineu Criş, reprezentat de 
_____________, în calitate de Primar; 

3. Oraşul Curtici, prin Consiliul Local Municipal Curtici, reprezentat de Ban Ioan 
Bogdan, în calitate de Primar; 

4. Oraşul Lipova, prin Consiliul Local Lipova, reprezentat de ______________, în calitate 
de Primar; 

5. Oraşul Nădlac, prin Consiliul Local Nădlac, reprezentat de Mărginean Ioan Radu, în 
calitate de Primar; 

6. Oraşul Pecica, prin Consiliul Local Pecica, reprezentat de Antal Petru, în calitate de 
Primar; 

7. Oraşul Pâncota, prin Consiliul Local Pâncota, reprezentat de Pocrişer Dan Ştefan, în 
calitate de Primar; 

8. Oraşul Sântana, prin Consiliul Local Sântana, reprezentat de Tomuţa Daniel Sorin, în 
calitate de Primar, 

și 
2. Societatea FCC Environment România SRL, cu sediul în Municipiul Arad, Zona CET – Şoseaua 
Centura Nord, nr. FN, Judeţ Arad, Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul 
ARAD cu numărul J2/648/2002, cod unic de înregistrare 14822567, cont RO48 RZBR 0000 0600 0259 
6316 deschis la Raiffeisen Bank Arad reprezentată de Florian POP având funcţia de director general, în 
calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte, 
 

Având în vedere: 

- Fișa de Fundamentare  - Stația de compostare - trnsmisă de către FCC Environment România 
SRL și  înregistrată la registratura ADISIGD sub nr. 2810/07.09.2020, 

- Hotărârile Consiliilor Locale: 
a) Hotărârea nr. ______/________ emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, 
b) Hotărârea nr. ______/________ emisă de către Consiliul Local al Orașului Chişineu Criş,  
c) Hotărârea nr. ______/________ emisă de către Consiliul Local al Orașului Curtici,  
d) Hotărârea nr. ______/________ emisă de către Consiliul Local al Orașului Lipova, 
e) Hotărârea nr. ______/________ emisă de către Consiliul Local al Orașului Nădlac, 
f) Hotărârea nr. ______/________ emisă de către Consiliul Local al Orașului Pecica, 
g) Hotărârea nr. ______/________ emisă de către Consiliul Local al Orașului Pâncota, 
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h) Hotărârea nr. ______/________ emisă de către Consiliul Local al Orașului Sântana, 
- Hotărârea AGA a ADISIGD Arad ______________,  

 

Părțile au decis să încheie prezentul act adițional:  
 
Art. 1 (1) Se aprobă modificarea tarifelor de operare a Staţiei de compostare în Tunel.  
(2)  Noua valoare a tarifului este de 146,07 lei fără TVA respectiv 173,82 lei cu TVA.  
(3) Tariful cuprinde toate costurile aferente gestiunii activităţilor componente ale serviciului de 
operarea a Staţiei de compostare în Tunel, contravaloarea transportului reziduurilor rezultate la 
Depozitul conform din Arad, contravaloarea depozitării pentru deşeurile reziduale transportate direct 
la depozitul conform, care deserveşte Sistemul Integrat din judeţul Arad, precum şi contribuția la 
economia circulară în sumă de 80 lei/tonă. 
(4) Delegatul se obligă să vireze, la termen, contravaloarea contribuției pentru economia circulară, 
operatorului depozitului. 
(5) Delegatul va suporta contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale 
destinate a fi depozitate și care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță 
prevăzuți în Contractul nr. 908/14.05.2018. 
 
Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. 908/14.05.2018 rămân nemodificate. 

Art. 3 Prezentul act adițional își produce efectele de la data semnării de către ambele părți. 

 

 
 

                 DELEGATAR      DELEGAT 
 

      ADI SIGD ARAD, (în numele şi pe seama                              Societatea FCC Environment  
autorităţilor publice  locale membre,                                                 Romania SRL  
aflate în aria de operare a Staţiei de compostare  
 în Tunel judeţul Arad)        
 
Preşedinte,                      
Răzvan Olimpiu Cadar                      
 
 


