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ACORD
În baza contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţii componente ale serviciului de salubrizare, respectiv
colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul DOLJ,
precum şi operarea staţiei de sortare şi transfer GOICEA, înregistrat la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor ECODOLJ cu nr. 370, din data de 22.05.2018
Încheiat astazi …………………………… cu Nr. ……………………
Părţile contractante:
1. Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL - SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI SA – IRIDEX GROUP IMPORT
EXPORT SRL, reprezentată prin lider IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL cu sediul în sat Schitu, comuna Costineşti, str.
Radarului, Fn, judeţul Constanţa, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO
24342060,
cont
………………………………………………………,
deschis
la
Trezoreria
…………………….,
cont
………………………………………………, deschis la ………………………………………….., reprezentată de Dan Tiberiu ANGHEL,
având funcţia de ADMINISTRATOR, în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „OPERATOR”
şi
2. Unitatea administrativ-teritorială comuna ………………………………………………………, membră a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, cu sediul în România, judeţul Dolj, localitatea ……………………………, str.
……………………………,
nr.
……………,
Cod
Unic
de
Inregistrare
……………………,
cont
…………………………………………………………………, deschis la Trezoreria …………………………………………………,
reprezentată de …………………………………………, în calitate de ………………………………………………, denumită în continuare
„BENEFICIAR”,
În temeiul Contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţii componente ale serviciului de salubrizare,
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul DOLJ, precum şi operarea staţiei de
sortare şi transfer GOICEA, înregistrat la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ cu nr.
370, din data de 22.05.2018, denumit în continuare ”Contract Principal”, s-a încheiat prezentul ACORD, prin care părţile au convenit:

Cap.1. Obiectul ACORDULUI îl constituie detalierea activităţii prestate în cadrul Contractului Principal, în aria de deservire a Unităţii
Administrativ Teritoriale, a următoarelor tipuri de servicii:

Art. 1.1. Colectarea separată a deşeurilor menajere reziduale şi transportul acestora către instalaţia arondată (cod 20.03.01);
Art. 1.2. Colectarea separată a deşeurilor menajere reciclabile pe 3 fracţii şi transportul acestora către instalaţia arondată (hartie si
carton – cod 15.01.01 si 20.01.01, plastic si metal – cod 15.01.02, 15.01.04, 20.01.39 si 20.01.40 , sticla – cod 15.01.07 si 20.01.02);

Cap.2. Tarife, facturare, modalităţi de plată şi penalităti:
Art. 2.1. Tarifele unitare aferente serviciilor definite la Cap. 1., aplicabile la data începerii prezentului acord, aprobate de Adunarea
Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, sunt detaliate la Art. 10, alin. 1 din
Contractul Principal;

Art. 2.2. Plata facturilor emise de OPERATOR către ADI ECODOLJ, în calitate de Autoritate Contractantă pentru serviciile declarate
la Cap. 1 se asigură din taxa specială instituită în acest scop pe raza unităţii administrative teritoriale, membră ADI ECODOLJ şi se
achită către OPERATORUL IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, conform Contractului Principal;

Art. 2.3. Factura pentru serviciile prestate se va emite lunar, în a 15 zi lucrătoare a lunii următoare lunii în care a fost prestat Serviciul,
facturile urmând a fi emise către ADI ECODOLJ;

Art. 2.4. Beneficiarul se obligă să plătească pentru deșeurile menajere prin intermediul ADI ECODOLJ facturile emise de OPERATOR
în termenul de maxim 45 zile de la înregistrarea facturii la sediul ADI ECODOLJ. În cazul neplăţii de către BENEFICIAR, acesta din
urmă va plăti penalităţi de întârziere de 0,02% din suma datorată, peentru fiecare zi de întârziere, aplicabile din prima zi de întârziere
după expirarea termenului menţionat la alineatul precedent;

Art. 2.5. OPERATORUL are dreptul să suspende sau să limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de
15 (cincisprezece) zile lucrătoare, dacă sumele datorate de BENEFICIAR pentru furnizarea/prestarea Serviciului nu au fost achitate
în termenele prevăzute la Art. 2.3. si Art. 2.4.;

Art. 2.6. Factura emisă constituie titlu executoriu.
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Cap.3. Drepturile şi obligaţiile părţilor:
Art. 3.1. Drepturile şi obligaţiile OPERATORULUI:
3.1.1. Drepturile OPERATORULUI se aplică conform ARTICOL 6 din Contractul Principal;
3.1.2. Obligaţiile OPERATORULUI se aplică conform ARTICOL 8 şi ARTICOL 53 din Contractul Principal;
Art. 3.2. Drepturile şi obligaţiile BENEFICIARULUI:
3.2.1. Drepturile BENEFICIARULUI se aplică conform ARTICOL 5 din Contractul Principal;
3.2.2. Obligaţiile BENEFICIARULUI se aplică conform ARTICOL 7 din Contractul Principal;
Cap.4. Încetarea şi rezilierea acordului:
Art. 4.1. Prezentul acord poate inceta sau poate fi reziliat in condiţiile prevazute la Capitolul VIII, Art. 36 respectiv Art. 37 din
Contractul Principal;

Cap.5. Alte clauze. Dispoziţii finale:
Art. 5.1. Prezentul ACORD poate fi modificat pe parcursul executării lui prin acordul scris al părţilor, în conformitate cu Contractul
Principal, numai prin acte adiţionale la ACORD;

Art. 5.2. Orice modificare a legislaţiei şi a Contractului Principal în baza căreia s-a încheiat prezentul acord, va duce la modificarea
de drept a clauzelor prezentului acord;

Art. 5.3. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul ACORD, părţile se supun prevederilor stabilite conform Contractul
Principal, legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului penal şi ale altor acte normative incidente;

Art. 5.4. În cazul unei dispute sau neînţelegeri privind interpretarea sau executarea ACORDULUI, părţile vor face toate eforturile
necesare pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de zile (sau o perioadă mai lungă dacă părţile
convin astfel) din momentul în care una dintre părţi a comunicat în scris celeilalte părţii existenţa unei dispute şi obiectul acesteia.
Dacă disputa nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre părţi poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii
la o soluţie şi în urma acestei notificări fie parte care a trimis notificarea, fie partea notificată poate supune spre soluţionare disputa
în faţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ din România;

Art. 5.5. Prezentul ACORD se completează cu reglementările legale în vigoare, s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte, fiind valabil semnat şi ştampilat de către părţi şi intra în vigoare la data de …………………………….;

Art. 5.6. Următoarele ANEXE fac parte integrantă din prezentul ACORD:
ANEXA 1 – HARTA DETALIATA A RUTELOR DE COLECTARE DIN U.A.T. ………………………………………………;
ANEXA 2 – LISTA DETALIATA A RECIPIENTELOR DISTRIBUITE IN U.A.T. ……………………………………………;
BENEFICIARUL - Unitatea Administrativ Teritoriala ………………………………………………………………………, îşi însuşeşte în
totalitate prevederile şi obligaţiile, astfel cum sunt formulate în Contractul Principal, încheiat în numele şi pe seama sa de către ADI
ECODOLJ, răspunderea privind respectarea clauzelor contractuale fiind atribuită unităţii administrativ teritoriale.
Prezentul ACORD este accesoriu la Contractul Principal şi a fost întocmit şi semnat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte semnatară.

Operator,

Beneficiar,

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

UAT ……………………

DIRECTOR GENERAL
Dan Tiberiu ANGHEL
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