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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ 

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL:81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. 

NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro 

 
ACTUL ADIȚIONAL nr. 1  

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 

PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR 

ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, 

RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL  DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI 

A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ, PRECUM  ȘI OPERAREA  

STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA 

Încheiat astăzi, ______________, între: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu 

sediul în Craiova,  strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, județul Dolj, înregistrată în 

Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Craiova, cu numărul 

81/03.11.2009, CIF RO 26186870, cont  IBAN RO55RNCB0134113806450001 deschis la 

Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Dolj, Craiova , reprezentată de Ion Prioteasa, 

având calitatea de președinte ADI ECODOLJ:  

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

Județul Dolj 

Municipiile Craiova, Băilesti, Calafat,  

Oraşele Bechet, Dabuleni, Segarcea,  

Comunele Afumati, Almaj, Amarastii de Jos, Amarastii de Sus, Apele Vii, Argetoaia, Barca, 

Bistret, Botosesti-Paia, Brabova, Bradesti, Bralostita, Bratovoesti, Breasta, Bucovat, Bulzesti, 

Calarasi, Calopar, Caraula, Carcea, Carna, Carpen, Castranova, Catane, Celaru, Cerat, 

Cernatesti, Cetate, Cioroiasi, Ciupercenii Noi, Cosoveni, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fata, 

Daneti, Desa, Diosti, Dobresti, Dobrotesti, Dragotesti, Dranic, Farcas, Galicea Mare, 

Galiciuica, Ghercesti, Ghidici, Ghindeni,  Gighera, Gingiova, Giubega, Giurgita, Gogosu, 

Goicea, Goiesti, Grecesti, Intorsura, Isalnita, Izvoare, Leu, Lipovu, Macesu de Jos, Macesu de 

Sus, Maglavit, Malu Mare, Marsani, Melinesti, Mischii, Motatei, Murgasi, Negoi, Orodel, 

Ostroveni, Perisor, Pielesti, Piscu Vechi, Plenita, Plesoi, Podari, Poiana Mare, Predesti, 

Radovan, Rast, Robanesti, Rojiste, Sadova, Salcuta, Scaesti, Seaca de Camp, Seaca de Padure, 

Secu, Silistea Crucii, Simnicu de Sus, Sopot, Talpas, Teasc, Terpezita, Teslui, Tuglui, Unirea, 

Urzicuta, Valea Stanciului, Vartop, Varvoru de Jos, Vela, Verbita,  

aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, pe de o parte, 

şi 

2. Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,  

reprezentată prin lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în sat Schitu, 

comuna Costinești, str. Radarului, Fn, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerţului 
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sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO 24342060, cont 

RO97BRMA0140005910300000 deschis la Banca Românească S.A. – Sucursala Constanța, 

reprezentată de Dan Tiberiu Anghel, având funcţia de Administrator, în calitate de delegat, pe 

de altă parte, 

Preambul 

Avand in vedere: 

(1) Obligatiile stabilite prin dispozitiile art. 17, alin. 1, lit. d), g), h) si i) din Legea 211/2011 

privind regimul deseurilor, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta 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; 

(2) Dispozitiile Ordonantei de Urgenta Nr. 74/19.07.2018 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 s-a introdus "contribuţia pentru economia 

circulară", modificată și completată prin Legea nr.31/14.01.2019; 

(3) Faptul că începand cu anul 2020 valoarea contribuţiei pentru economia circulară este de 80 

lei/tonă pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare, conform OUG nr. 196/2005 

privin Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;  

(4) Faptul ca la data formularii si depunerii ofertei delegatului nu erau în vigoare și nu au fost 

prevăzute dispozitiile art. 17, alin. 1, lit. i) din Legea/2011 privind regimul deseurilor modificat 

prin Ordonanta de Urgenta Nr. 74/19.07.2018 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, respectiv: obligatia operatorilor de salubrizare in ceea ce priveste 

suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale 

destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă 

prevăzuţi în contracte; 

(5) Repartizarea riscului privind modificarea actelor de reglementare in raport de data ofertarii, 

astfel cum este prevazut în Sectiunea 3 a Caietului de Sarcini la punctul 26 din riscurile 

referitoare la perioada de operare; 

(6) Modificarea din data de 19.07.2018 a art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, referitor la incheierea de parteneriate sau alte forme de colaborare intre Asociaţiile 

de dezvoltare intercomunitară si Organizaţiile care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului definit prin legea Nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

(7) Faptul ca tariful ofertat pentru operarea staţiei de sortare Goicea, a inclus influenta 

veniturilor realizate de operator din incasarea bonificaţiilor de la organizațiile de transfer de 

responsabilitate; 

(8) Faptul ca din tariful pentru operarea staţiei de sortare Goicea trebuie eliminata influenta 

veniturilor din incasarea bonificaţiilor de la organizațiile de transfer de responsabilitate, ca 

urmare a modificării Legii 211/2011 privind regimul deșeuri; 

Părțile prezentului act adițional convin modificarea Contractului nr. 370/22.05.2018 după cum 

urmează: 
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Art. 1. La art. 1- DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE alin. 1 se adaugă urmatoarea definiție: 

”Plateste pentru cât arunci” - instrument economic care are drept scop cresterea ratei de 

reutilizare, reciclare si reducerea cantitatii de deseuri la depozitare prin stimularea colectarii 

separate a deseurilor. 

Art. 2. La art. 6 – DREPTURILE DELEGATULUI lit. f) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

f) să suspende, să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciului, conform Legii 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termenele prevăzute de contractele de 

prestări servicii încheiate cu utilizatorii pentru furnizarea/prestarea Serviciului. 

Art. 3. La art. 6 – DREPTURILE DELEGATULUI lit. g) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

g) să suspende, să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciului, conform Legii 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, dacă sumele datorate de UAT-uri pentru furnizarea/prestarea Serviciului nu au fost 

achitate în termenele prevăzute în contract; suspendarea/întreruperea/limitarea prestării 

Serviciului se va aplica doar UAT-urilor care nu și-au respectat obligațiile de plată. 

Art. 4. La art. 8 – OBLIGAŢIILE DELEGATULUI lit. b) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

b) să presteze Serviciul pentru toţi utilizatorii casnici din Aria Delegării și pentru utilizatorii 

agenţi economici şi instituţii publice în baza contractelor individuale conforme cu contractul-

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 

112/2007 la Data Semnării prezentului Contract sau orice alt contract-cadru care va fi adoptat 

în acest sens de Autoritatea de Reglementare pentru înlocuirea contractului-cadru actual, pe 

care Delegatul este obligat să le încheie cu Utilizatorii; completările contractuale la modelul 

aprobat prin Ordinul ANRSC trebuie să fie avizate în prealabil de Delegatar/ADI; 

Art. 5. La art. 8 – OBLIGAŢIILE DELEGATULUI - se adaugă lit. ee), lit. ff), lit. gg) și lit. 

hh) care vor avea următorul conținut: 

ee) să suporte contribuţia pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale 

destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorului de 

performanţă prevăzut în contract, in Anexa 8 Indicatori de performanta pentru activitatea de 

colectare si transport al deseurilor municipale, pct. 1.2, lit. h);  

ff) să determine compoziția deșeurilor municipale; 

gg) să desemneze o persoană, din rândul angajatilor proprii, care să urmarească și să asigure 

îndeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, conform autorizaţiei de mediu deținute sau să delege această obligație unei terțe 

persoane. 

hh) să pună la dispoziția utilizatorilor care optează pentru implementarea instrumentului 

economic ”plătește pentru cât arunci”, conform prevederilor art. 17 alin. 1 lit. e) din Legea 

211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

prin înlocuirea (la schimb) a recipientului de colectare pentru deșeurile reziduale(pubela 

neagră 120 l) cu un recipient de capacitate mai mare sau mai redusă (pubela neagră de 240 l 

sau 60 l) cu respectarea urmatoarelor cerinte: 
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• Recipientul pentru care se solicita inlocuirea sa fie in stare de folosinta/reutilizabil; 

• Numarul de recipiente achizitionate in vederea asigurarii inlocuirilor nu va determina 

depasirea  numarului total de recipiente pentru colectarea deseurilor reziduale, pe care 

delegatul s-a obligat prin oferta sa le distribuie/puna la dispozitie. 

Art. 6. Se modifică art. 10 alin. (1), care va avea următorul conținut:  

(1) a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 

fundamentare, Anexa 1 la prezentul Act Adițional, sunt următoarele:  

1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populaţie 

1.1.-1.2 

Nr. Crt. 1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul 

deşeurilor menajere reziduale 

283.59 lei/tona 

1.1.1. frecventă o data pe saptămână 4.29 lei/persoana/luna 

1.1.2. frecventă o data la două saptămâni 2.15 lei/persoana/luna 
 

Nr. Crt. 1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul 

deşeurilor menajere reciclabile 

987.15 lei/tona 

1.2.1. Zona urbana (infrastructură: doua pubele 240 si 

container clopot 3mc) 

2.35 lei/persoana/luna 

1.2.2. Zona rurala cu colectare individuala (Infrastructură:  

sac si container clopot 1,1mc) 

2.09 lei/persoana/luna 

1.2.3. Zona rurala cu colectare din puncte fixe (infrastructură:  

3 containere clopot 1,1 mc)_ 

0.46 lei/persoana/luna 

 

1.3 tarif pentru colectarea separată de la populaţie şi transportul deşeurilor biodegradabile - 156.35 

lei/tona  

1.4 tarif pentru colectarea separată de la populaţie şi transportul deşeurilor periculoase din deşeurile 

menajere (cantităţi peste 20 kg) – 8.26 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transporul deseurilor periculoase din deseuri 

menajere, cantitati de pana la 20 kg – 6.61 lei/kg 

1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor 

menajere, provenite de la populaţie (mobilier, covoare, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele 

decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 194.39 lei/operatie 

1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transporul deseurilor voluminoase nesimilabile 

celor menajere – 0.37 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deşeurilor similare reziduale generate de agenţi 

economici / instituţii, inclusiv deşeuri din pieţe, deşeuri abandonate pe domeniul public şi 

deşeuri generate ocazional – 497.07 lei/tona 

2.1 Tarif pentru colectarea si transportul deseurilor reciclabile generate de agenti 

economici/institutii  

- fără diminuarea costurilor cu contravaloarea costurilor nete incasate de la Organizațiile privind 

Răspunderea Extinsă a Producătorului – 1,236.36 lei/tona 

- cu diminuarea costurilor cu contravaloarea costurilor nete incasate de la Organizațiile privind 

Răspunderea Extinsă a Producătorului – 247.27 lei/tona 

3. Tarif pentru colectarea şi transportul deşeurilor provenite din activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau a locuinţelor – 92.64 lei/mc 
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4.  Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau instalaţiile de neutralizare – 309.59 lei/operatie 

5. Tarife pentru operarea staţiei de transfer şi sortare Goicea 

5.1 tarif pentru operarea staţiei de transfer – 79.67 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea staţiei de sortare – 187.25 lei/ tona 

 

b) Tarifele astfel modificate se aplica incepand cu data de 01.01.2020 si includ ajustarea 

conform evoluţiei generale a preţurilor şi tarifelor din economie conform IPC total (Indicele 

Preturilor de Consum) comunicat de www.insse.ro, iar Tarifele 1.5, 1.5.1., 2 si 3 include și 

contribuţia pentru economia circulară in suma de 80 lei/ tona conform OUG 196/2005 privind 

fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 7. Se modifica ARTICOLUL 10 –TARIFE, alineatul (3), care devine:  

(3) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată 

de Autoritatea de Reglementare. 

Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: 

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii de Performanţă 

stabiliţi prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului şi prin prezentul 

Contract; 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata 

Contratului şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de Părţi; 

c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum şi 

asigurarea protecţiei mediului. 

Art. 8. Se modifica ARTICOLUL 10 –TARIFE, alineatul (4), primul paragraf, care devine:  

“(4)Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se facturează de către Delegat, după 

cum urmează : 

- pentru contravaloarea Serviciului prestat aferent fiecărui UAT în parte pentru utilizatorii 

casnici lunar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare lunii în care a fost prestat 

Serviciul, facturile urmând a fi emise către ADI ECODOLJ, urmând ca ADI în termen de 

maxim 5 zile de la primire să refactureze corespunzător fiecare UAT în parte” 

Art. 9. La ARTICOLUL 10 - TARIFE, alineatul (4), se adauga trei paragrafe, avand urmatorul 

continut:  

”- contravaloarea Serviciului prestat aferent fiecărui UAT, pentru colectarea si transportul 

deseurilor generate de populație, se facutrează de către Delegat în lei/persoană/lună, pentru 

anul 2020” 

“- pentru contravaloarea Serviciului privind colectarea si transportul deseurilor reciclabile 

generate de agenti economici/institutii,  conform contractelor individuale de prestări servicii 

încheiate cu aceştia, avand in vedere ca tariful aprobat de Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ si inscris in contracte este tariful 

rezultat pe baza diminuarii costurilor cu contravaloarea costurilor nete incasate de catre ADI 

in numele si pe seama UAT-urilor membre de la organizaţiile care implementează obligaţiile 

http://www.insse.ro/
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privind răspunderea extinsă a producătorului (conform art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare), contravaloarea costurilor nete 

pentru deseurile de ambalaje valorificate din cantitatile colectate de la agenti 

economici/institutii se facturează de către Delegat, facturile urmând a fi emise către ADI 

ECODOLJ, proportional cu cantitațile acceptate la plată de organizațiile care implementeaza 

raspunderea extinsa a producatorului” 

“- pentru contravaloarea Serviciului privind colectarea si transportul deseurilor reciclabile 

generate de populație, avand in vedere ca în calculul  taxei distincte de salubrizare pentru 

operarea deșeurilor reciclabile aprobata de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ s-a tinut cont de  diminuarea costurilor cu contravaloarea 

costurilor nete incasate de catre ADI, in numele si pe seama UAT-urilor membre, de la 

organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului 

(conform art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare), contravaloarea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje 

valorificate din cantitatile colectate de la populație se utilizează de către ADI pentru 

acoperirea costurilor serviciului privind gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile 

reciclabile aferente fiecărui UAT în parte, proportional cu cantitațile acceptate la plată de 

organizațiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului” 

Art. 10. Se modifica ARTICOLUL 10 – TARIFE, alineatul (7), care devine: 

Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirmă că plata facturilor emise de Delegat către 

Delegatar-ADI pentru tarifele aferente punctelor 1.1-1.3, ca și tarifele aferente operațiilor de 

transfer/sortare realizate la stația de la Goicea pentru deșeurile reziduale, respectiv 

reciclabile colectate de la utilizatorii casnici se asigură din taxa instituită în acest scop de 

unitățile administrativ-teritoriale membre ADI. Unităţile administrativ-teritoriale virează 

către ADI sumele aferente fiecărei luni, conform facturilor emise de către ADI.  ADI va 

delimita din suma integrală primită cota aferentă activităţilor ce fac obiectul prezentului 

Contract şi are obligaţia de a achita din aceste sume facturile emise de Delegat. Orice tarif de 

depozitare sau alte tarife aferente activităţilor gestionate prin intermediul instalaţiilor de 

tratare a deșeurilor vor fi achitate de ADI direct acelor operatori, pe baza evidenţelor 

cantităţilor de deșeuri depuse de Delegat la acele instalaţii, neexistând nici un fel de operaţii 

de plată directe între operatorii de salubrizare care operează pe teritoriul județului Dolj, 

pentru Serviciul prestat utilizatorilor casnici. Unitatile administrative teritoriale member ADI 

ECODOLJ confirmă că plata facturii emise de Delegat către Delegatar-ADI pentru tariful 5.1. 

se datorează și se asigură de către fiecare UAT din taxa instituită, proporțional cu cantitățile 

de deșeuri reziduale colectate de pe raza fiecărui UAT, raportat la întreaga cantitate de 

deșeuri reziduale colectate din aria de delegare. În tariful încasat de Delegat în baza 

prezentului Contract pentru Serviciul prestat utilizatorilor casnici nu va fi acceptată nici o 

componentă care să corespundă contravalorii vreunui tarif de sortare, tratare a deșeurilor sau 

depozitare, care fac obiectul activităţii altor operatori din județul Dolj. 

Art. 11. La ARTICOLUL 10 –TARIFE, dupa alineatul (7), se adauga un nou alineat, avand 

urmatorul continut: 

(8) Plata serviciului se va face de către toți utilizatorii casnici, beneficiari ai sistemului de 

management integrat raportat la cantitățile generate pe fiecare categorie de deșeu, 

independent de fluxul deșeurilor prevăzut la art. 14, către UAT-urile membre ADI ECODOLJ 

prin taxa de salubrizare instituita la nivelul fiecărui UAT. 

Art. 12. Se elimina lit. d) alin. (8) ARTICOLUL 13 – MONITORIZAREA CONTRACTULUI. 
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Art. 13. La art. 31 – RECUPERAREA DEBITELOR se adauga un nou alineat, având 

urmatorul continut: 

(4) Delegatul are dreptul să recupereze debitele in instanta direct de la fiecare UAT in parte 

conform facturilor emise de delegat catre ADI ECODOLJ si refacturate de ADI ECODOLJ, 

care actioneaza in calitate de mandatar conform contractului de mandate reglementat de 

Codul Civil art. 2009 și urmatoarele in raportul cu delegatul, pentru UAT-ul respectiv. 

Art. 14. Se modifică art. 45 alin. (1) lit. b), care va avea următorul conținut: 

b) Pentru Delegatar/ADI  

În atenţia: Dl. Ion Prioteasa, Președinte ADI ECODOLJ/ Dna. Adela Plăcintescu, Director 

Executiv 

Adresa: Mun. Craiova, Str. Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, Județ Dolj 

Telefon/Fax: 0251 412 539 

E-mail: adiecodolj@yahoo.ro 

Art. 15. Se modifică Anexa 2 la Contract -”Caietul de Sarcini al Serviciului și toate 

clarificările comunicate de către autoritatea contractantă înainte de deschiderea ofertelor”, 

conform Anexei 2 la prezentul Act Adițional. Celelalte prevederi din ”Caietul de Sarcini și 

clarificările comunicate de către autoritatea contractantă înainte de deschiderea ofertelor” 

râmân neschimbate. 

Art. 16. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții” conform Anexei 3, parte 

integrantă din prezentul Act Adițional. 

Art. 17. Se modifică Anexa 8 la Contract - ”Indicatori de Performanță” conform Anexei 4, 

parte integrantă din prezentul Act Adițional. 

Art. 18. Celelate clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018 rămân neschimbate. 

 

Prezentul Act adițional a fost încheiat în limba română astăzi, ____________, în 2 (două) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ 

 

PREȘEDINTE 

ION PRIOTEASA 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ADELA PLĂCINTESCU 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT 

AUREL DINCĂ 

 

 

 

Asocierea – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. – S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - 

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

prin Lider – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. 

 

 

ADMINISTRATOR 

DAN TIBERIU ANGHEL 

mailto:adiecodolj@yahoo.ro
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