Anexa nr. 2 la HCL nr. 23/2019
ACT ADIȚIONAL nr. 5
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
prin concesiune în comuna Ciumani
nr. înreg la comuna Ciumani ........... din ……….2019
nr. înreg la SC SALUBRISERV SRL ........... din ……….2019
încheiat astăzi, ……….2019
Între:
Comuna Ciumani – cu sediul în comuna Ciumani, Piaţa Borsos Miklós, nr. 208, jud
Harghita, având cod de înregistrare fiscală 4367922, reprezentată prin: Márton Lálszló
- Szilárd având funcţia de primar, pe de o parte, în calitate de delegatar, pe de o parte,
şi
Operatorul SC SALUBRISERV SRL, codul unic de înregistrare RO13022540,
numărul de ordine din Registrul Comerţului J14/40/2000, cu sediul principal în Bixad,
Clădirea Coopoerativei de Consum, nr. 136, judeţul Covasna, cont RO24 TREZ 2565
069X XX00 0586, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe reprezentatã prin Tök Raul,
având funcţia de Administrator, pe de altã parte, în calitate de delegat, pe de altă
parte.
s - au înțeles să încheie prezentul Act adițional cu următoarele condiții:
Art. 1 Art. 11, lit. e din contract se va modifică în felul următor:
e) să respecte indicatorii de performanţă privind regimul deşeurilor şi anume:
INDICATORI
de performanţă si de evaluare a serviciului public
de salubrizare al COMUNEI CIUMANI

Nr.
crt.
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

Indicatori de performanţă

Valoare, procent

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA
CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE
Numărul de reclamaţii scrise la care operatorul a
raspuns in 30 de zile de la data primirii
reclamației, raportat la numărul total de
reclamaţii scrise
Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea
activităţii prestate, raportat la numărul total de
reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe
tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori
INDICATORI TEHNICI DE
MONITORIZARE
Populația care beneficiază de colectare a
deseurilor raportat la populaţia totală la nivelul
comunei Ciumani
Cantitatea de deșeuri menajere periculoase
colectate separat trimis la tratare/eliminare
raportat la cantitatea totală de deșeuri menajere
1/3

5 reclamații/lună/
Activitat

100 %

100 %

minim 90 %

2.3

2.4

3.
3.1
3.2.

4

4.1
5

5.1

periculoase colectate
Cantitatea de deşeuri voluminoase colectate
separat trimis la tratare/eliminare raportat la
cantitatea totală de deşeuri voluminoase colectate
de la populaţie
Cantitatea de deșeuri din construcţii și demolări
colectate separat de la populație trimise la
tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de
deşeuri din construcții şi demolări de la populaţie
RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE
ALE UTILIZATORILOR
Numărul de sesizări scrise
Procentul din totalul de la punctul 1 la care s -a
răspuns într - un termen mai mic de 30 de zile
calendaristice
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE
PRESTARE A SERVICIULUI
Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului
rezultate din analizele şi controalele
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A
CĂROR NERESPECTARE ATRAGE
PENALITĂŢI CONFORM
CONTRACTULUI DE FURNIZARE /
PRESTARE
Numărul de neconformităţi constatate de
autoritatea administraţiei publice locale, pe
activităţi

Activitatea
serviciului de
salubrizare
Colectarea
separată a
deşeurilor
municipale

minim 90 %

100 %

Maxim 10 sesizări/an
100 %

Maxim 5/an

Maxim 30/an

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a
indicatorului

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile
municipale, colectate separat, ca
procentaj din cantitatea totală
generată de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile
municipale. Cantitatea de deşeuri de
hârtie, metal, plastic şi sticlă din
deşeurile municipale colectate
separat reprezintă cantitatea acceptată
într-un an calendaristic de către
staţia/staţiile de sortare. Cantitatea
totală generată de deşeuri de hârtie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipale se calculează pe baza
determinărilor de compoziţie
realizate de către operatorul de
salubrizare. În lipsa determinărilor de

40% pentru anul 2019
50% pentru anul 2020 şi
60% pentru anul 2021
70% începând cu anul
2022

2/3

Operarea staţiilor
de sortare.

Operarea
instalaţiei de
tratare
mecanobiologică.
Colectarea şi
transportul
deşeurilor
provenite din
locuinţe, generate
de activităţi de
reamenajare şi
reabilitare
interioară şi/sau
exterioară a
acestora.

compoziţie a deşeurilor municipale,
cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.
Cantitatea totală de deşeuri trimise la
reciclare ca procentaj din cantitatea
totală de deşeuri acceptate la staţiile
de sortare (%).
Cantitatea totală de deşeuri de hârtie,
metal, plastic şi sticlă trimise anual la
reciclare ca procentaj din cantitatea
totală de deşeuri acceptată la
instalaţia de tratare mecanobiologică
(%).
Cantitatea totală de deşeuri provenite
din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară
şi/sau exterioară a acestora, predată
pentru reutilizare, reciclare şi alte
operaţiuni de valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de umplere,
rambleiere, direct sau prin
intermediul unei staţii de transfer ca
procentaj din cantitatea de deşeuri
provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora
colectate (%).

75%

3%

Minimum 55% din
cantitatea de deșeuri
provenite din activități de
construcții în anul 2019,
minimum 70% din
cantitatea de deșeuri
provenite din activități de
construcții în anul 2020

Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.
Prezentul act adițional a fost încheiat la data de ………., într - un număr de 2 (două)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Delegatar, (Concedent)
COMUNA CIUMANI

Delegat, (Concesionar)
SC SALUBRISERV SRL

Márton László-Szilárd
Primar

Tök Raul
Administrator

Dénes Ibolya
Contabil
Avizat pentru legalitate, pt. secretar
Köllő Hunor
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Székely Álmos-Szilveszter

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
Pentru Secretar: Köllő Hunor
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