
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 13 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 
Voturi pentru: 13  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.):0 

ROMÂNIA             
JUD. SATU MARE           
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr. 93 
din data de 31 mai 2022 

 

pentru aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 1143/21.09.2020 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 90/2020 

privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii, tarifului 
net/tona aferent costurilor de colectare selectiva si încheierii și contractului de 

prestări servicii cu Green Resources Management S.A 
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară, în data de 31 mai 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 20693/30.05.2022; 

Analizând Adresa depusă de către S.C. Salgardenprest S.R.L, nr. 
685/27.04.2022, înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 17382/27.04.2022; 

Analizând Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 90/2020 privind 
aprobarea modelului de contract de prestări servicii, tarifului net/tona aferent 
costurilor de colectare selectiva si încheierii și contractului de prestări servicii cu 
Green Resources Management S.A; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
20696/30.05.2022 şi Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, 
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al 
Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 78/31.05.2022; 

Având în vedere: Ordonanța de Urgență nr. 50/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 
completările ulterioare; 



 
 

- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a  

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 13 din 
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare alocalităţilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d) coroborate cu alin. (3) lit. d), 
și alin.(7) lit. i) și n), a art. 139 alin. (3) lit. i) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Â R E   

 
 Art. 1 - Se aprobă Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. 1143/21.09.2020 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 90/2020 privind 
aprobarea modelului de contract de prestări servicii, tarifului net/tona aferent 
costurilor de colectare selectiva si încheierii și contractului de prestări servicii cu 
Green Resources Management S.A, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
administratorul S.C. Salgardenprest S.R.L. 

 
 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
EC. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAIER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA                                                                                ANEXA    
JUDEŢUL  SATU MARE                                LA HOTĂRÂREA NR. 93/2022                      
ORAŞUL TĂŞNAD    
CONSILIUL LOCAL       
     

 

ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL PRESTARI SERVICII COLECTARE 
SELECTIVA A DESEURI MUNICIPALE nr. 1143/21.09.2020 

Nr înregistrare UAT/ADI …………… din ………………… 

Nr înregistrare OIREP UAT nr. _____ din _________ 

Încheiat la data de ____________________ 

 
1. GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A., cu sediul în Municipiul București, Str. Barbu Văcărescu, nr. 
164A, etaj 3, Clădire Birouri C3, cam. 18-22, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J40/1057/30.01.2019, CUI RO36584466, cont bancar RO84BACX0000001360217001, deschis la UniCredit 
Bank Buzău, telefon 0311.065.010, email office@greenresources.ro, reprezentată de dl. Constantin Bratu, 
în calitate de Director General, denumită în continuare OIREP, 
2. ORAȘUL TĂȘNAD cu sediul în Tășnad, Str Lăcrămioarelor nr. 35, judeţ Satu Mare, cod fiscal 3897122, 
cont bancar RO56TREZ54921330208XXXXX deschis la Trezoreria Tășnad, reprezentată de Adrian-Danuț 
Farcau, în calitate de Primar, denumit în continuare UAT 
si 
3. SALGARDENPREST S.R.L. care își desfășoară activitatea în baza contractului de delegare nr. 4301 din 
05.03.2020 cu sediul în Tășnad, Str Lăcrămioarelor nr. 64, judeţ Satu Mare, având cod unic de înregistrare 
RO27256818, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J30/447/2010, reprezentată legal prin Maria Maier, 
in calitate de administrator, denumită în continuare COMPANIA DE SALUBRITATE 
 
4. MONDOREK S.R.L. cu sediul în Str Peles, nr. 9, Carei, Judeţ Satu Mare, având cod unic de înregistrare 
RO21769164, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J30/676/18.05.2007, cont bancar nr. 
RO44INGB0022000043518911 deschis la banca ING Bank, adresă de e-mail contabilitate@mondorek.ro, 
reprezentată legal prin Nagy Horea Romulus, administrator, in calitate de subcontractant al COMPANIEI 
DE SALUBRITATE pentru prestarea serviciilor de colectarea separata a deseurilor reciclabile municipale 
potrivit Contractului de prestari servicii nr. 1143/21.09.2020, in continuare denumita Operatorul Agreat 
 
In calitate de parti, de comun acord, au hotarat modificarea Contractului dupa cum urmeaza: 
 
Art. 1. Modificarea art. 2.2., dupa cum urmeaza: 
 
“2.2. OIREP va acoperi și costurile: 

- pentru promovarea, împreună cu autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară, de campanii de informare şi educare a publicului, direct proporţional cu 



 
 

cantităţile de deșeuri ambalaje din fluxul municipal raportate în contul OIREP, pentru care are obligaţia 
de a acoperi costurile nete conform ponderii acesteia, costuri de până la 40 lei/tonă ce vor face obiectul 
unui act adițional la prezentul Contract, pentru cantitatile încredintate în vederea reciclării după semnarea 
acestuia. 
 
Ponderea reprezintă alocarea direct proporţională organizaţiilor care implementează obligaţiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului, de către autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară mandatate, a cantităţilor de deşeuri de ambalaje rezultate în aria geografică 
în care îşi desfăşoară acestea activitatea. 
 
La solicitarea UAT, părțile se obligă ca în termen de 30 (treizeci) de zile să încheie actul aditional mai sus 
menționat, prin care vor agrea Planul de comunicare, activitățile și bugetul aferent acestora, modalitatea 
de facturare și termenul de plată, documentele justificative anexate facturii și orice alte clauze necesare 
desfășurării campaniilor de informare, educare și constientizare a publicului; 

- de gestionare a datelor ale UAT, în cuantum de 40 lei/tonă pentru deşeurile de ambalaje predate 
pentru reciclare şi, respectiv, valorificare şi alocate organizaţiei de către acestea, direct proporţional cu 
cantităţile de ambalaje pentru care au obligaţia de a acoperi costurile nete, costuri care pot să fie încasate 
lunar de către o UAT/ADI şi care se limitează exclusiv la acoperirea costurilor salariale ale personalului 
implicat în gestionarea datelor. Avand in vedere ca in prezentul contract raportarea se va realiza de 
catre Operatorul Agreat, aceste costuri nu vor fi acoperite”. 
 
Art. 2. Modificarea art. 3.1., dupa cum urmeaza: 
 
“3.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către Părți și are valabilitate până la data de 
31.01.2023.  Obligaţiile Operatorului Agreat de raportare în baza prezentului Contract se vor considera 
îndeplinite și realizate prin documente datate până la data de 31.12.2022.” 
 
Art. 3. Modificarea art. 5.1., 5.3 si 5.7, dupa cum urmeaza: 
 
“5.1.Facturile vor fi emise de către Operatorul Agreat doar după confirmarea cantităților în aplicaţia 
informatica SIATD conform art. 10 alin. (8) din Ordinul 1595/2020 și validarea acestora (a cantitatilor 
confirmate in SIATD) de către OIREP conform procedurii prevăzută în Anexa nr.4 în baza cantităților de 
deșeuri de ambalaje alocate în baza ponderii în contul OIREP conform art. 7.7. și art. 7.8. Validarea de 
catre OIREP a cantitatilor confirmate in SIATD se va realiza pe baza Dosarului cu raportul lunar care 
cuprinde documente care asigură trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, respectiv documente financiar-
contabile și documente justificative, până la operatorul economic valorificator, conform Anexei nr.4 la 
prezentul Contract. 
 
5.3. OIREP va achita către Operatorul Agreat contravaloarea costurilor de gestionare a deșeurilor de 
ambalaje si contravaloarea costurilor de gestionare a datelor în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data 
comunicării facturii, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul act adițional. 
 



 
 

5.7. Operatorul Agreat va transmite spre confirmare către OIREP o listă cu operatorii economici 
reciclatori/valorificatori cu care serviciile/operatorii de salubrizare delegate/ți intenționează să colaboreze 
în vederea valorificării/reciclării cantitaților de deșeuri de ambalaje raportate în contul OIREP, însoțită de 
copii conforme cu originalul după autorizațiile de mediu. În cazul în care, în cursul derulării contractului, 
urmează a se efectua valorificarea către alți operatori economici reciclatori/valorificatori, se va notifica 
OIREP-ul, iar acesta va comunică punctul său de vedere în termen de 3 (trei) zile lucrătoare.” 
 
Art. 4. Modificarea art. 6.6., dupa cum urmeaza: 
 
“6.6. Conform art. 16 alin. (9) lit. h) din Legea nr. 249/2015, OIREP va asigura, la solicitarea UAT/ADI, 
preluarea şi valorificarea de către operatorii economici autorizaţi a deşeurilor de ambalaje din fluxul 
municipal care îndeplinesc standardele de calitate impuse contractual de către operatorii economici 
autorizați pentru reciclare, dupa cum este prevazut la art.49 alin. (2) din Ordinul ANRSC nr.82/2015, în 
limita cantităților prevăzute în Anexa nr.2 și 2.1 la prezentul Contract. Procedura de preluare va fi stabilită 
prin act adițional la prezentul Contract, care se va încheia în termen de 30 (treizeci) zile de la transmiterea 
de către UAT/ADI a unei solicitări în acest sens.” 
 
Art. 5. Modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 si 2.1, astfel cum sunt anexate prezentului act aditional. 
 
Art. 6. Partile convin ca toate referirile din contract (inclusiv din Anexe) la anul 2021 si 2022 vor fi intelese 
de parti ca fiind facute la anul 2022 si 2023, atfel incat sa releve prelungirea duratei contractuale pana la 
data de 31.01.2023. Totodata, orice referire la Legea nr. 211/2011 din Contract, va fi inlocuita si inteleasa 
ca fiind facuta la OUG nr.92/2021. 
 
Art. 7. Celelalte clauze prevăzute în Contract rămân neschimbate în masura în care nu contravin 
dispozițiilor prezentului act adițional caz în care, se vor interpreta în concordanță cu acestea. 

Prezentul act adiţional a fost semnat astăzi 31.01.2022, în 4 (patru) exemplare cu valoare de 
original, câte 1 (unul) pentru fiecare parte semnatară. 
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ANEXA nr. 1 - Fisa de Fundamentare a tarifului aferent activitătilor de colectare si transport, stocare 
temporară, sortare si încredintare în vederea valorificării deseurilor reciclabile de ambalaje colectate de 
pe raza UAT ORAȘUL TĂȘNAD, respectiv costul net de gestionare a deseurilor de ambalaje  
 
 
Cost net de gestionare a deseurilor de ambalaje stabililt conform Legii nr. 249/2015 „(Tr * Q – Vt) * 
Pamb”=906.49 lei/Tona (confom Fisei de fundamentare si Declaratiei pe propria răspundere) 
 
Tariful nu include TVA. 
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CONSILIER LOCAL 

EC. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAIER 
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SERGIU-IONEL BUTA 
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