Anexă la proiect de HCL nr. 34 / 25.09.2020
ACT ADIŢIONAL
La contract de delegare nr. 6518/20.12.2007
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
COMUNA TULGHEŞ, cu sediul în comuna Tulgheș nr. 339, judeţul Harghita,
reprezentat prin Vancu Marcel având funcţia de primar, în calitate de Concedent pe de
o parte,
şi
S.C. RDE HURON S.R.L, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Bolyai nr.31, jud. Harghita,
cu cod de înregistrare fiscală nr. RO 10313528, înregistrată la Registrul Comerţului
Harghita sub nr. J19/414/1997, reprezentat prin Koszta Attila având funcţia de
administrator, numit în continuare Concesionar, operator servicii de salubrizare,
licenţiată de ANRSC
II. OBIECTUL ACTULUI ADIŢIONAL
Obiectul prezentului act adiţional îl constituie modificarea contractului de delegare nr.
6518/20.12.2007, începând cu data de ........................., prin următoarele:
3. Se completează articolul 17 litera a) şi va avea următorul conținut:
a) prețul pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale reziduale de la
persoanele fizice: 6,23 lei/pers/lună +1,18 lei TVA, adică în total 7,41 lei/pers/lună.
Prețul este valabil pentru un volum de 76 lt./pers/lună deșeuri menajere reziduale
(2,5 lt./pers./zi). Având în vedere instrumentul economic "plăteşti cât arunci", colectarea,
transportul, depozitarea deșeurilor menajere reziduale care exced cantitatea de 76
lt./pers/lună se colectează din saci de plastic inscripționați de 120 lt., care pot fi
solicitate și achiziționate de către utilizatori de la concedent. Contravaloare sac plastic
de 120 lt. asigurat de către concesionar concedentului pentru cantități de deșeuri în plus
față de cea contractată (2,5 lt./pers./zi): 10,00 lei cu TVA inclus.
Transportul este solicitat de două ori pe lună de la 3270 persoane. Valoarea
prestației pe o lună este de 20.372,10 lei + TVA, care va fi plătit de către Concedent pe
baza facturii emise de către Concesionar;
Prezenta s-a întocmit la data de ..........................., în două exemplare, câte una pentru
fiecare parte contractantă.
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