MUNICIPIUL IAŞI
DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ŞI
TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
CENTRUL DE INFORMATII PENTRU CETATENI
B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200,
Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro
Cod Fiscal: 4541580

Nr. 103481 / 10.10.2018

Aducem la cunoştinţa publica

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării și completării Contractului de asociere nr.
4635/19.01.2015 încheiat între Municipiul Iași și Asociația ECOTIC referitor la
Centrul Municipal de Colectare Deșeuri Reciclabile și Deșeuri Periculoase în
str. Grădinari nr. 26, prin Act Adițional

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.
În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de
10.10.2018), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,
luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30
sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat
cons. Luminita NEAGU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării și completării Contractului de asociere nr.4635/19.01.2015 încheiat între Municipiul
Iași și Asociația ECOTIC referitor la Centrul Municipal de Colectare Deșeuri Reciclabile și Deșeuri Periculoase în
str. Grădinari nr.26, prin Act Adițional
Consiliul Local al Municipiului Iaşi
Având în vedere:
a) Iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
b) Nota de fundamentare nr. 103002 din 10.10.2018 întocmită de către Direcţia Generală Tehnică şi Dezvoltare, Serviciul
Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;
c) Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;
d) Legea nr. 101/2006 din 25 aprilie 2006 *** Republicată, Legea serviciului de salubrizare a localităților;
e) Legea nr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011 *** Republicată, privind regimul deșeurilor;
f) Ordonanța de Urgență nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
g) Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
e) Hotărârea Guvernului României nr. 540/2016 din 27 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
h) Ordonanța de Urgență nr.74/2018 din 17 iulie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul
deșeurilor, a legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței
de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
i) Hotărârea Consiliului Local nr. 395/2014 din 19 decembrie 2014 privind înființarea unui Centru Municipal de Colectare
Deșeuri Reciclabile și Deșeuri Periculoase provenite de la populație, în asociere Municipiul Iași și asociația ECOTIC, în
str. Grădinari nr. 26
În temeiul art. 36 si art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Contractului de asociere nr.4635/19.01.2015 încheiat între Municipiul Iași și
Asociația ECOTIC referitor la Centrul Municipal de Colectare Deșeuri Reciclabile și Deșeuri Periculoase în str. Grădinari
nr.26, prin Act Adițional, din anexă;
Art. 2. Se împuternicește Domnul Primar Mihai Chirica pentru semnarea actului adițional menționat la art.1;
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată:
Instituţiei Prefectului Judeţului Iasi
Primarului Municipiului Iaşi
Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu
S.C. Salubris S.A.
Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:
Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și S.C. Salubris S.A.
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Având în vedere Contractul de asociere nr. 4635/19.01.2015 (11/12.01.2015) încheiat între Municipiul Iași și Asociația
ECOTIC, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 395 din 19.12.2014 privind aprobarea înființării unui Centru Municipal
de Deșeuri Reciclabile și Deșeuri Periculoase provenite de la populație, în asociere Municipiul Iași și Asociația ECOTIC,
în str. Grădinari nr. 26 și faptul că durata contractului este până la data de 31.12.2018 iar operarea centrului după această
dată, va fi în sarcina organizatorică și financiară a Municipiului Iași.
Având în vedere adresa nr. 378/13.09.2018 transmisă de Asociația ECOTIC și înregistrată la Municipiul Iași sub nr.
92685/14.09.2018 referitor la propunerea de Act adițional privind prelungirea contractului de asociere nr.4635/19.01.2015,
până la data 31.12.2023 și propunerea de dezvoltare a activității Centrului.
Având în vedere adresa nr. 43642/25.09.2018 transmisă de SC SALUBRIS SA și înregistrată la Municipiul Iași sub nr.
97333/26.09.2018 privind acordul la propunerea de act adițional prin care Asociația ECOTIC va administra Centrul
Municipal de Deșeuri Reciclabile și Deșeuri Periculoase provenite de la populație, pentru perioada 31.12.2018-31.12.2023
Având în vedere, că toate deșeurile colectate la Centru de pe raza Municipiului Iași vor fi raportate ca deșeuri colectate
separat și deviate de la depozitarea finală, în contul Municipiului Iași și faptul că trebuie implementată Ordonanța de
Urgență nr.74/2018 din 17 iulie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Din considerentele de mai sus, am elaborat prezentul Proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru a
putea fi pus în aplicare în perioada 31.12.2018-31.12.2023 și pe care îl supunem spre aprobare.
EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
a) Nota de fundamentare nr. 103002 din 10.10.2018 întocmită de către Direcţia Generală Tehnică şi Dezvoltare, Serviciul
Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;
b) Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;
c) Legea nr. 101/2006 din 25 aprilie 2006 *** Republicată, Legea serviciului de salubrizare a localităților;
d) Legea nr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011 *** Republicată, privind regimul deșeurilor;
e) Ordonanța de Urgență nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
f) Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
g) Hotărârea Guvernului României nr. 540/2016 din 27 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
h) Ordonanța de Urgență nr.74/2018 din 17 iulie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul
deșeurilor, a legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței
de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
i) Hotărârea Consiliului Local nr. 395/2014 din 19 decembrie 2014 privind înființarea unui Centru Municipal de Colectare
Deșeuri Reciclabile și Deșeuri Periculoase provenite de la populație, în asociere Municipiul Iași și asociația ECOTIC, în
str. Grădinari nr. 26
j) Prevederile art. 36 si art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Propun prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere în cadrul Consiliului Local Iaşi în vederea analizării şi aprobării lui.
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ACT ADIȚIONAL NR 1 din data de 01.01.2019
La Contractul de Asociere nr 11/12.01.2015 înregistrat la PMI cu nr.
4635/19.01.2015

(1)
MUNICIPIUL IAȘI, jud. Iași, persoană juridică de drept public, legal reprezentată de
Primar dl. Mihai Chirica, cu sediul în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, cod 700064, Jud.
Iași, tel: +40-232-267582; fax: +40-232-211200, numit în cele ce urmează pe scurt Municipiul Iași,
și
(2) Asociația ECOTIC, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 48, parter, ap.8, sector 3, având
adresa de corespondență în București, str. Pridvorului, nr. 5A, sector 4, cod poștal 041201, CIF:
RO18870966, telefon 0318055743, fax 0213323238, email: office@ecotic.ro, Certificat de înscriere
a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 36/12.07.2006, înscrisă în Registrul special al
asociațiilor și fundațiilor sub nr. 29/27.06.2006, cont bancar: RO54 BPOS 7270 6898 867R ON01,
deschis la Bancpost Tineretului, reprezentată prin Președinte Valentin Negoiță, numită în cele ce
urmează pe scurt ECOTIC.
Parte ce contrasemnează, S.C. Salubris S.A. Iași, deținută 100% de Consiliul Local al Municipiului
Iași, cu sediul în Șoseaua Națională nr. 43, cod fiscal RO 14816433, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub numărul J22/836/202, reprezentată de Director General Cătălin Neculau,
Art. 1.
1.1.
Contractul de Asociere se prelungește până la data de 31.12.2023.
1.2.
Oricând cu acordul scris al ambelor părți se poate modifica această perioadă, dar cu minim 6 luni
înainte de termen.
Art. 2.
ECOTIC va rămâne proprietar și administrator al Centrului până la data de 31.12.2023 sau până la
altă dată stabilită de ambele părți.
Art. 3.
Se includ in deșeurile care pot fi gestionate la Centru și deșeurile reciclabile preluate de la
persoanele juridice. Acest aspect corespunde cu autorizația de mediu deținută de Centru.
Art.4.
4.1. ECOTIC va plăti către Operatorul Centrului – S.C. Salubris S.A. un comision de management
al Centrului, la valoarea stabilită în contractul dintre părți valabilă până la data de 31.12.2018 și care
se va prelungi ulterior până la data de 31.12.2023.
4.2. Costurile de operare, respectiv salarii, pază, utilități, reparații, neutralizare deșeuri vor fi
suportate de către S.C. Salubris SA.
4.3. Veniturile obținute din vânzarea deșeurilor cu valoare economică către reciclare sau către
organizații de transfer de responsabilitate vor fi utilizate de S.C. Salubris S.A. pentru acoperirea
costurilor de operare.
4.4. ECOTIC va căuta noi parteneriate pentru susținerea Centrului: organizații ale producătorilor din
zonă ambalajelor, cauciucurilor, baterii și acumulatori, lămpi etc.
Sumele percepute pe baza acestor parteneriate vor fi utilizate doar pentru a acoperi costurile de
operare ale Centrului și pentru a promova Centrul în rândul cetățenilor, instituțiilor și în mediul de
business.
4.4. ECOTIC va derula minim 4 campanii anuale de promovare a Centrului pe durata contractului.
Promovarea campaniilor se va realiza împreună cu Primăria Municipiului Iași (prin canalele de
comunicare on-line și presa scrisă și audio-vizuală, precum și semnalizare stradală).
Art. 5.
5.1. Pe durata contractului, ECOTIC este scutit de plata impozitului local pe clădiri aferente Centrului.
5.2. ECOTIC va încheia și plăti o poliță de asigurare a Centrului pentru daune din evenimente
neprevăzute și accidente în cadrul Centrului.
5.3. ECOTIC va întreține pagina de internet a Centrului – www.cmciasi.ro .
Art. 6.
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6.1. ECOTIC va dezvolta activitatea Centrului și cu servicii de preluare DEEE de la domiciliul
cetățenilor și de la punctele de lucru ale persoanelor juridice prin firma S.C. ECOTIC Moldova S.R.L.,
aspect care va face obiectul unui nou protocol.
6.2. Toate deșeurile colectate la Centru (aduse de cetățeni și persoane juridice, preluate de la
domiciliu ori din campanii de colectare) de pe raza Municipiului Iași vor fi raportate ca deșeuri
colectate separat și deviate de la depozitarea finală, în contul Municipiului Iași.
Art. 7.
Nici una dintre Părți nu se obligă la exclusivitate în ce privește obiectul prezentului Contract. Pentru
claritate, se precizează că Municipiul Iași și/sau S.C. Salubris S.A. se pot implica și în alte proiecte
de colectare separată a deșeurilor, în mod liber și fără limitări.
Art. 8.
Celelalte prevederi ale contractului, care nu sunt afectate de articolele anterioare, rămân
neschimbate.
Semnături:
Municipiul Iași
Prin Primar Mihai Chirica

Asociația ECOTIC
Prin Președinte Valentin Negoiță

Contrasemnează:
SC Salubris S.A.
Prin Director General Cătălin Neculau
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