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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E  
privind   aprobarea   Contractului  de asociere pentru implementarea proiectului  
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Caraş-Severin” 

 
Consiliul Local al comunei Bănia, întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bănia, precum şi rapoartele compartimentelor de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului local nr. 64/20.08.2008 de aprobare a  Actului  Constitutiv si al Statutului  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DESEURI CARAS- SEVERIN„  privind aprobarea asocierii Consiliului 
local Bănia cu autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţul Caraş-Severin, pentru elaborarea şi implementarea 
„Proiectului de gestionare integrată a deşeurilor menajere în judeţul Caraş-Severin”; 

Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.175/2008 privind aprobarea Master Planului şi a 
Listei investiţiilor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeţul Caraş- Severin” realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial – Mediu; 

Tinând seama de Hotărârea Consiliului judetean Caraş-Severin nr.113/26.08.2009 privind   aprobarea   
Contractului  de asociere pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul 
Caraş-Severin”; 
 Văzând prevederile Capitolului II - Reguli privind pregătirea şi  depunerea proiectelor din  Ghidul solicitantului Axa 
Prioritară 2 - POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice 
contaminate”(Domeniul major de intervenţie 1);  

În conformitate cu prevederile art.35 alin.1 art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) pct.14, alin.7 lit.c) şi ale art.45 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
         Art.1 - Se aprobă  CONTRACTUL DE ASOCIERE pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management 
al deseurilor solide in judeţul Caraş-Severin”, conform modelului de contract prevăzut in anexa la prezenta hotărâre şi care 
face parte integrantă din aceasta. 
  Art.2 – Primarul comunei Bănia va stabili structurile şi persoanele responsabile cu  ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor care revin  consiliului local din conţinutul contractului. 
   
  Art.3 – Se mandatează primarul comunei Bănia să semneze contractul de asociere care face obiectul prezentei 
hotărâri, precum si orice alte documente care sunt necesare pentru punerea acestuia in aplicare. 
 

 Art.4- – Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48 alin.2, art. 49 alin.1 teza II şi 
art. 115 alin. 3 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, la: 

-  Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin; 
- Consiliul judeţean Caraş-Severin- Direcţia pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice; 

 
BĂNIA la data de 30.09.2009  
Nr.61   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 

Bobeică Eugen-Nicolae 
Contrasemnează  

Secretar  
Marin Pavel  
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                                                                   Anexa la Hotărârea nr.61/30.09.2009 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna  BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

MODEL 
 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide  
in judeţul Caraş-Severin” 

 
Încheiat între: 
 

1.Judeţul Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, Pta 1 Decembrie 1918 nr.1, având 
cod fiscal 3227890, cont  deschis la Trezoreria Reşiţa, nr.RO12TREZ18124510220XXXXX, reprezentat prin preşedinte Sorin 
Frunzăverde, cu domiciliul în Reşiţa, str.Lalelelor, nr.3, ap.2, posesor al C.I. seria KS, nr.158700, având CNP 1600426113683  

 2.Municipiul Reşiţa prin Consiliul Local  Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.1A, având cod fiscal 
3228764, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr. RO12TREZ18124510220XXXXX, reprezentat prin primar, Stepanescu Mihai, cu 
domiciliul în Reşiţa, str. Colonia Oltului, nr.17, posesor al C.I. seria KS nr.099840, având CNP 1650315113690       

   3. Municipiul Caransebeş prin Consiliul Local  Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr.1, având cod 
fiscal 3227947, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr. RO 34 TREZ18224510220,  reprezentat prin primar Ioan Marcel Vela, cu 
domiciliul în Caransebeş, str. Dacilor, nr.2A,  posesor al C.I. seria  KS nr.006956, având CNP 1630602110661  

4.Oraşul Anina prin Consiliul Local Anina, cu sediul în Anina, str.Sfânta Varvara, nr.49, având cod fiscal 3227912, cont 
deschis la Trezoreria Anina nr.RO56TREZ18324510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Neicu Gheorghe, cu domiciliul în Anina, 
posesor al C.I. seria KS nr.013584, având CNP 1510113110011  

5.Oraşul Băile Herculane prin Consiliul Local Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str.Mihai Eminescu, nr.10, 
având cod fiscal 3227920, cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr.RO25TREZ18624510220XXXXX,  reprezentat prin primar, 
Vasilescu Nicolae, cu domiciliul în Băile Herculane, posesor al C.I. seria KS, nr.255037, având CNP 1711004110076  

  6.Oraşul Bocşa prin Consiliul local Bocşa, cu sediul în Bocşa, str. 1Decembrie 1918, nr.22, având cod fiscal 3227939, 
cont deschis la Trezoreria Bocşa, nr.RO48TREZ18424740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Pascu Patriciu Mirel, cu domiciliul în 
Bocşa, str.Vasile Alecsandri, nr.2,  posesor al C.I. seria KS, nr.137872, având CNP 1711209110130  

7.Oraşul Oraviţa prin Consiliul local Oraviţa, cu sediul în Oraviţa, str.1 Decembrie 1918, nr.60, având cod fiscal 3227963, 
cont deschis la Trezoreria Oraviţa, reprezentat prin primar, Ion Goga, cu domiciliul în Oraviţa, Str. Zona Gării, Bl.A10, Sc.C, Ap.6, 
posesor al C.I. seria KS, nr.238680, având CNP 15310117112501  

  8.Oraşul Oţelu Roşu prin Consiliul local Oţelu Roşu, cu sediul în Oţelu Roşu, str. Rozelor, nr.2, având cod fiscal 3227971, 
cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu  nr. RO55TREZ1885004XXX000025,  reprezentat prin primar, Iancu Simion-Simi, cu domiciliul în  
Oţelu Roşu, Bld.Libertăţii, nr.9, bl.3, ap.3, posesor al C.I. seria KS nr.286344, având CNP 1571022110676  

9.Oraşul Moldova Nouă prin Consiliul local Moldova Nouă, cu sediul în Moldova Nouă, str.Nicolae Bălcescu, nr.26, având 
cod fiscal 3227955, cont deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr. RO 70 TREZ 18524740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Chisăliţă 
Ion, cu domiciliul în Moldova Nouă, str 1 Decembrie 1918, nr.20, posesor al C.I. seria KS, nr.274608, având CNP1550423111133  

10.Comuna Armeniş, prin Consiliul Local Armeniş, cu sediul în Armeniş, nr.368, având cod fiscal 3227980, cont deschis la 
Trezoreria Teregova, nr.RO91TREZ18924510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Vetreş Ioan, cu domiciliul în Armeniş, nr.134,  
posesor al C.I. seria KS, nr.046548, având CNP 1670916110645  

 11.Comuna Bănia, prin Consiliul Local Bănia, cu sediul în Bănia, str.Principală,  nr.120, având cod fiscal 3227998, cont 
deschis la Trezoreria Bozovici, nr.RO16TREZ19024510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Albu Alexandru Vichentie, cu domiciliul în 
localitatea Bănia, nr.494, posesor al C.I. seria KS, nr.091523, având CNP 1691224110444  

12.Comuna Băuţar, prin Consiliul Local Băuţar, cu sediul în Băuţar, str.Principală, nr.55, având cod fiscal 3228004, cont 
deschis la Trezoreria Oţelu Roşu nr.RO68TREZ24740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Barbescu Romulus, cu domiciliul încomuna 
Băuţar, nr.254, posesor al C.I. seria KS, nr.000087, având CNP 1520929113284  

13.Comuna Berlişte, prin Consiliul Local Berlişte, cu sediul în Berlişte, str.Principală, nr.99, având cod fiscal 3228012, cont 
deschis la Trezoreria Oraviţa nr.RO47TREZ187510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Popovici Tiberius, cu domiciliul în comuna 
Berlişte, sat Iam, nr.98, posesor al C.I. seria KS, nr.191033, având CNP 1590225112523  

14.Comuna Berzasca, prin Consiliul Local Berzasca, cu sediul în Berzasca, nr.282, având cod fiscal 3228020, cont deschis 
la Trezoreria Moldova Nouă, nr.RO03TREZ18524510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Furdui Petru-Nicolae, cu domiciliul în 
Berzasca, nr.328, posesor al C.I. seria KS, nr.179292, având CNP 1710305110079  

15.Comuna Berzovia, prin Consiliul Local Berzovia, cu sediul în Berzovia, nr. 123, având cod fiscal 3228039, cont deschis 
la Trezoreria Bocşa nr. R048TREZ18424740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Luca Aurel-Coriolan, cu domiciliul în Berzovia, nr.122, 
posesor al C.I. seria KS nr. 283933, având CNP 1490805110137  
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16.Comuna Bolvaşniţa, prin Consiliul Local Bolvaşniţa, cu sediul în Bolvaşniţa, nr.141, având cod fiscal 3228047, cont 
deschis la Trezoreria Caransebeş nr.RO34TREZ18224510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Neagoe Andrei, cu domiciliul în comuna 
Bolvaşniţa, sat Vîrciorova, nr.39, posesor al C.I. seria KS, nr.282894, având CNP 1531231110657  

17.Comuna Bozovici, prin Consiliul Local Bozovici, cu sediul în Bozovici, nr.251B, având cod fiscal 3228055, cont deschis 
la Trezoreria Bozovici nr. R084TREZ19024700220XXXXX,  reprezentat prin primar, Miclea Aurel, cu domiciliul în Bozovici,bl.267, sc 1, 
posesor al C.I. seria K.S.,nr.000301, având CNP 1521205110442  

18.Comuna Brebu, prin Consiliul Local Brebu, cu sediul în Brebu, str.Gării, nr.21, având cod fiscal 3227629, cont deschis 
la Trezoreria Reşiţa, nr.RO22TREZ18124700271XXXXX,  reprezentat prin primar, Roşca Viorel-Mitea, cu domiciliul în Brebu, nr.18,  
posesor al C.I. seria KS, nr.161928, având CNP 1680624110669  

19.Comuna Brebu Nou, prin Consiliul Local Brebu Nou, cu sediul în Gărîna, nr. 66, având cod fiscal 3227637, cont 
deschis la Trezoreria Reşiţa, nr.RO91TREY1815004XXX000102,  reprezentat prin primar, Rank Karol, cu domiciliul în Gărîna, nr.29 
posesor al C.I. seria KS nr.201583, având CNP 1611113113717   

20.Comuna Bucoşniţa, prin Consiliul Local Bucoşniţa, cu sediul în Bucoşniţa, nr.154, având cod fiscal 3227645, cont 
deschis la Trezoreria Caransebeş, nr.RO57TREZ1895004XXX000024,  reprezentat prin primar, Paica Gheorghe, cu domiciliul în 
comuna Bucoşniţa, sat Petroşniţa, nr.90, posesor al C.I. seria KS, nr.114476, având CNP 1570411110655  

21.Comuna Buchin, prin Consiliul Local Buchin, cu sediul în Buchin, nr.413, având cod fiscal 3227653, cont deschis la 
Trezoreria Caransebeş, nr.RO04TREZ1824740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Coilă Gheorghe, cu domiciliul în comuna Buchin, 
sat Poiana, nr. 148, posesor al C.I. seria KS, nr.062197, având CNP 1630922110647  

22.Comuna Caraşova, prin Consiliul Local Caraşova, cu sediul în Caraşova, str.Principală, nr.274, având cod fiscal 
3227661, cont deschis la Trezoreria Reşiţa nr.RO79TREZ18124740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Bogdan Petru, cu domiciliul în 
Caraşova, nr.683, posesor al C.I. seria KS, nr.014838 având CNP 1590624113674  

23.Comuna Cărbunari, prin Consiliul Local Cărbunari, cu sediul în Cărbunari, nr.304, având cod fiscal 3227660, cont 
deschis la Trezoreria Moldova Nouă, nr.RO49TREZ1855004XXX000028,  reprezentat prin primar, Prăsnescu Gheorghe, cu domiciliul în 
Cărbunari,nr.165, posesor al C.I. seria KS, nr.191365, având CNP 1641227112509  

24.Comuna Ciclova Română, prin Consiliul Local Ciclova Română, cu sediul în Ciclova Română, nr.203, având cod fiscal 
3227688, cont deschis la Trezoreria Oraviţa, nr.RO25TREZ1875004XXX000045,  reprezentat prin primar, Percea Gheorghe, cu 
domiciliul în Ciclova Română, nr.2, posesor al C.I. seria KS, nr.028769, având CNP 1590716112502  

25.Comuna Ciuchici, prin Consiliul Local Ciuchici, cu sediul în Ciuchici, nr.261, având cod fiscal 3227696, cont deschis la 
Trezoreria Oraviţa nr.RO47TREZ18724510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Orbulescu Ion, cu domiciliul în comuna Ciuchici, sat 
Macovişte, nr, 52, posesor al C.I. seria KS, nr.083732, având CNP 1680326110073  

26.Comuna Ciudanoviţa, prin Consiliul Local Ciudanoviţa, cu sediul în Ciudanoviţa, având cod fiscal 3227700, cont 
deschis la Trezoreria Oraviţa, nr.RO17TREZ18724740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Botoş Adrian, cu domiciliul în Ciudanoviţa, 
bl.2, ap.13, posesor al C.I. seria KS, nr.161227, având CNP 1691125112500  

27.Comuna Constantin Daicoviciu, prin Consiliul Local Constantiv Daincoviciu, cu sediul în Constantin Daicoviciu, nr.11, 
având cod fiscal 3227718, cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr.RO04TREZ18224740220XXXXX,  reprezentat prin primar, 
Boambeş Daniel, cu domiciliul în comuna Constantin Daicoviciu, sat Prisaca, nr.8, posesor al C.I. seria KS, nr.186313, având CNP 
1750426110642  

28.Comuna Copăcele, prin Consiliul Local Copăcele, cu sediul în Copăcele, nr.122, având cod fiscal 3227726, cont 
deschis la Trezoreria Caransebeş nr RO50TREZ18224840220XXXXX,  reprezentat prin primar, Şutac Ioan, cu domiciliul în Copăcele, 
nr.161, posesor al C.I. seria KS, nr.068453, având CNP 1550627110658  

29.Comuna Cornea, prin Consiliul Local Cornea, cu sediul în Cornea, nr.261, având cod fiscal 3227734, cont deschis la 
Trezoreria Teregova, nr.RO61TREZ18924740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Jurescu Ion, cu domiciliul în Cornea, sat Cuptoare, 
nr.13, posesor al C.I. seria KS, nr.252669, având CNP 1560523110651  

30.Comuna Cornereva, prin Consiliul Local Cornereva, cu sediul în Cornereva, str.Principală, nr.330, având cod fiscal 
3227742, cont deschis la Trezoreria Teregova, nr.ROTREZ18924510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Lozici Stefan-Ioan, cu 
domiciliul în Cornereva, nr.547, posesor al C.I. seria KS, nr.122763, având CNP 1690601110086  

31.Comuna Coronini, prin Consiliul Local Coronini, cu sediul în Corornini, nr.58, având cod fiscal 3227564, cont deschis la 
Trezoreria  Moldova Nouă, nr.RO70TREZ18524740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Dăneţ Gheorghe, cu domiciliul în Coronini, nr. 
343, posesor al C.I. seria KS, nr.072480, având CNP 1560214111131  

32.Comuna Dalboşeţ, prin Consiliul Local Dalboşeţ, cu sediul în Dalboşeţ, nr.130, având cod fiscal 3227750, cont deschis 
la Trezoreria Bozovici nr.RO16TREZ19024510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Băcilă Piţu-Sorin, cu domiciliul în Dalboşeţ, posesor 
al C.I. seria KS,nr.104120, având CNP 1680608110431  

33.Comuna Doclin, prin Consiliul Local Doclin, cu sediul în Doclin, nr.1, având cod fiscal 3227769, cont deschis la 
Trezoreria Bocşa nr.RO78TREZ18424510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Oană Dănuţ, cu domiciliul în Doclin, sat Doclin, nr.86, 
posesor al C.I. seria KS, nr.102503, având CNP 1620314110153  

34.Comuna Dognecea, prin Consiliul Local Dognecea,  cu sediul în Dognecea, nr. 639, având cod fiscal 3227777, cont 
deschis la Trezoreria Reşiţa nr. RO 12 TREZ 181245102220XXXXX,  reprezentat prin primar, Moise Elena, cu domiciliul în Dognecea, 
nr. 567, posesor al C.I. seria KS nr. 144672, având CNP 2550730113671  

35.Comuna Domaşnea, prin Consiliul Local Domaşnea, cu sediul în Domaşnea, nr.318, având cod fiscal 3227785, cont 
deschis la Trezoreria  Teregova, nr.RO83TREZ18921360250XXXXX,  reprezentat prin primar, Lorinţ Petru, cu domiciliul încomuna 
Domaşnea, sat Cănicea, nr. 94, posesor al C.I. seria KS,  nr.170745, având CNP 1630419110642  

36.Comuna Eftimie Murgu, prin Consiliul Local Eftimie Murgu, cu sediul în Eftimie Murgu, nr.265, având cod fiscal 
3227793, cont deschis la Trezoreria Bozovici nr.RO32TREZ19021300205XXXXX,  reprezentat prin primar, Imbrescu Ilie, cu domiciliul în 
Eftimie Murgu, posesor al C.I. seria KS nr.028957, având CNP 1460804110447  
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37.Comuna Ezeriş, prin Consiliul Local Ezeriş, cu sediul în Ezeriş, str.Principală, nr.1, având cod fiscal 3227807, cont 
deschis la Trezoreria municipiului Reşiţa, nr.RO21TREZ181247402741XXXXX,  reprezentat prin primar, Rusu Ioan, cu domiciliul în 
Soceni, nr.124A, posesor al C.I. seria KS, nr.067072, având CNP 1671124113685  

38.Comuna Fîrliug, prin Consiliul Local Fîrliug, cu sediul în Fîrliug, nr.80, având cod fiscal 3227815, cont deschis la 
Trezoreria Reşiţa, nr.RO21TREZ18124740271XXXXX,  reprezentat prin primar, Borduz Ioan, cu domiciliul în comuna Fîrliug, sat 
Dezeşti, nr.151A,  posesor al C.I. seria KS, nr.134310, având CNP 1550316113670  

39.Comuna Forotic, prin Consiliul Local Forotic, cu sediul în Forotic, str.Principală,  nr.1, având cod fiscal 3227823, cont 
deschis la Trezoreria Oraviţa, nr.RO17TREZ18724740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Stoia Ion, cu domiciliul în Forotic, nr.117, 
posesor al C.I. seria KS, nr.199942, având CNP 1600424112512  

40.Comuna Gîrnic, prin Consiliul Local Gîrnic, cu sediul în Gîrnic, nr.77, având cod fiscal 3227831, cont deschis la 
Trezoreria Moldova Nouă, nr.RO22TREZ1855004XXX000029,  reprezentat prin primar, Tismănariu Nicolae, cu domiciliul încomuna 
Gîrnic, sat Padina Matei, nr 113A, posesor al C.I. seria KS, nr.159416, având CNP 1640106111121  

41.Comuna Glimboca, prin Consiliul Local Glimboca, cu sediul în  Glimboca, str.Principală, nr.367, având cod fiscal 
3227408, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr.RO69TREZ18824510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Crîsnic Petru-Novac, cu 
domiciliul în comuna Glimboca, nr.406, posesor al C.I. seria KS, nr.137801, având CNP 1641020110648  

42.Comuna Goruia, prin Consiliul Local Goruia, cu sediul în Goruia,   nr.211, având cod fiscal 3227416, cont deschis la 
Trezoreria Reşiţa nr. R080TREZ18124700220XXXXX,  reprezentat prin primar, Susa Nicolae cu domiciliul în comuna Goruia, sat 
Gîrlişte, nr.195, posesor al C.I. seria KS nr.219032, având CNP 1580828113682  

43.Comuna Grădinari, prin Consiliul Local Grădinari, cu sediul în Grădinari, str.Principală, nr.190, având cod fiscal 
3227424, cont deschis la Trezoreria Oraviţa nr.RO17TREZ18724740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Moşoarcă Ion, cu domiciliul în 
Comuna Grădinari, sat Greoni, nr.153, posesor al C.I. seria KS, nr.196307, având CNP 1590122112505  

44.Comuna Iablaniţa, prin Consiliul Local Iablaniţa, cu sediul în Iablaniţa, str.Principală, nr.89B, având cod fiscal 3227432, 
cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr.RO25TREZ18624510220XXX,  reprezentat prin primar, Terteleacă Vict cu domiciliul în 
Iablaniţa, posesor al C.I. seria KS, nr.272989, având CNP 1690401212968  

45.Comuna Lăpuşnicel, prin Consiliul Local Lăpuşnicel, cu sediul în Lăpuşnicel, nr. 278, având cod fiscal 3227440, cont 
deschis la Trezoreria Bozovici nr.RO83TREZ19024740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Canea Ilie, cu domiciliul în comuna 
Lăpuşnicel, sat Pîrvova, nr.262, posesor al C.I. seria KS, nr.157248, având CNP 1550113110434  

46.Comuna Lăpuşnicu Mare, prin Consiliul Local Lăpuşnicu Mare, cu sediul în Lăpuşnicu Mare, str. Principală, nr. 133, 
având cod fiscal 3227459, cont deschis la Trezoreria Bozovici nr. RO16 TREZ 19024510220XXXXXX,  reprezentat prin primar, Lala Ion, 
cu domiciliul în Lăpuşnicu Mare,  nr.161,    posesor al C.I. seria KS nr.123460, având CNP 1690119110448  

47.Comuna Luncaviţa, prin Consiliul Local Luncaviţa, cu sediul în Luncaviţa,  nr. 43, având cod fiscal 3227467, cont 
deschis la Trezoreria Teregova, nr. RO61TREZ 18924740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Velescu Ion, cu domiciliul în comuna 
Teregova, sat Verendin, nr.180, posesor al C.I. seria KS nr. 159454, având CNP 1600501110652  

48.Comuna Lupac, prin Consiliul Local Lupac, cu sediul în Lupac, nr.1, având cod fiscal 3227475, cont deschis la 
Trezoreria Reşiţa, nr.RO57TREZ18124650220XXXXX,  reprezentat prin primar, Vlasici Marian, cu domiciliul în Lupac, sat Clocotici, 
nr.53A,  posesor al C.I. seria KS, nr.218453, având CNP 1560325113743  

49.Comuna Marga, prin Consiliul Local Marga, cu sediul în Marga, nr.217, având cod fiscal 3227483, cont deschis la 
Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO10TREZ18824510210XXXXX,  reprezentat prin primar, Adam Trandafir, cu domiciliul în Marga, posesor al 
C.I. seria KS, nr.069897, având CNP 1680201113302  

50.Comuna Măureni, prin Consiliul Local Măureni, cu sediul în Măureni, nr.371, având cod fiscal 3227491, cont deschis la 
Trezoreria Bocşa, nr.RO65TREZ18424510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Puşcaş Traian, cu domiciliul în Măureni, nr.375, 
posesor al C.I. seria KS, nr.008559, având CNP 1670806113676  

51.Comuna Mehadia, prin Consiliul Local Mehadia, cu sediul în Mehadia, str.Principală, bl.A4, având cod fiscal 3227505, 
cont deschis la Trezoreria Băile Herculane, nr.RO93TREZ18624700220XXXXX,  reprezentat prin primar, Panduru Iancu, cu domiciliul în 
Mehadia, str.Plugova, nr.206, posesor al C.I. seria KS, nr.284445, având CNP 1630529110086  

52.Comuna Mehadica, prin Consiliul Local Mehadica, cu sediul în Mehadica, nr.71, având cod fiscal 3227513, cont deschis 
la Trezoreria Băile Herculane nr.RO25TREZ18624510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Cătană Iosif, cu domiciliul în Mehadica, 
nr.128, posesor al C.I. seria KD, nr.155416, având CNP 1470114113678  

53.Comuna Naidăş, prin Consiliul Local Naidăş, cu sediul în Naidăş, str.Principală, nr.1, având cod fiscal 3227521, cont 
deschis la Trezoreria Oraviţa, nr.RO17TREZ18724740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Gârjan Andrei, cu domiciliul în Naidăş, bl.1, 
sc.1, ap.1, posesor al C.I. seria KS, nr.247147, având CNP 1520526112503  

54.Comuna Obreja, prin Consiliul Local Obreja, cu sediul în Obreja, nr.164, având cod fiscal 3227530, cont deschis la 
Trezoreria Oţelu Roşu, nr. RO12TREZ1885004XXX000023,  reprezentat prin primar, Pop Petru, cu domiciliul în comuna Obreja, 
posesor al C.I. seria KS, nr.153339, având CNP 1541203110662  

55.Comuna Ocna de Fier, prin Consiliul Local Ocna de Fier , cu sediul în Ocna de Fier, str.Vale, nr.107B, având cod fiscal 
3227548, cont deschis la Trezoreria Bocşa nr.RO78TREZ18424510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Ciobîcă Mircea-Gică, cu 
domiciliul în Ocna de Fier, str, Moraviţa, nr.166 , posesor al C.I. seria KS, nr.100286, având CNP 1730429110150  

56.Comuna Păltiniş, prin Consiliul Local Păltiniş, cu sediul în Păltiniş, str.Principală, nr.164, având cod fiscal 3227556, 
cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr.RO34TREZ18224510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Prodan Ioan, cu domiciliul în 
Cornuţel, nr.250, posesor al C.I. seria KS, nr.177938, având CNP 1490109110617  

57.Comuna Pojejena, prin Consiliul Local Pojejena, cu sediul în Pojejena, nr.277, având cod fiscal 3227572, cont deschis 
la Trezoreria Moldova Nouă, nr.RO70TREZ18524740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Radovancovici Omer, cu domiciliul în 
comuna Pojejena, sat Brelobreşca, nr.40, posesor al B.I. seria  HC, nr.806512, având CNP 1650823111126  
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58.Comuna Prigor, prin Consiliul Local Prigor, cu sediul în Prigor, nr.323, având cod fiscal 3227580, cont deschis la 
Trezoreria Bozovici, nr.RO05TREZ1905004XXX000025,  reprezentat prin primar, Verindeanu Pavel, cu domiciliul în comuna Prigor, 
nr.404, posesor al C.I. seria KS, nr.229152, având CNP 1611103110433  

59.Comuna Ramna, prin Consiliul Local Ramna, cu sediul în Ramna,  str.Principală, nr. 26, având cod fiscal 3227599, cont 
deschis la Trezoreria Bocşa nr. RO78 TREZ 18424510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Mircea Ioan-Nicolae, cu domiciliul în 
comuna Ramna nr.328, posesor al C.I. seria KS nr.000813, având CNP 1601106110134  

60.Comuna Răcăşdia, prin Consiliul Local Răcăşdia, cu sediul în Răcăşdia, nr.535, având cod fiscal 3227602, cont deschis 
la Trezoreria Oraviţa nr.RO52TREZ1875004XXX000044,  reprezentat prin primar, Lechici Mirco, cu domiciliul în Răcăşdia, nr.424A, 
posesor al C.I. seria KS, nr.257489, având CNP 1490904112510  

61.Comuna Rusca Montană, prin Consiliul Local Rusca Montană , cu sediul în Rusca Montană, nr.450, având cod fiscal 
3227610, cont deschis la Trezoreria Oţelu Roşu, nr.RO69TREZ18824510220XXXXX,  reprezentat prin primar.Ecobici Dorin, cu 
domiciliul în Rusca Montană, nr.374, posesor al C.I. seria KS, nr.237769, având CNP 1510831113286  

62.Comuna Sacu, prin Consiliul Local Sacu, cu sediul în Sacu, str.Principală, nr.52, având cod fiscal 3227181, cont deschis 
la Trezoreria Caransebeş, nr.RO05TREZ18224700220XXXXX,  reprezentat prin primar, Daminescu Nicolae, cu domiciliul în Sacu, 
posesor al C.I. seria KS, nr.022989, având CNP 1661013110647  

63.Comuna Sasca Montană, prin Consiliul Local Sasca Montană, cu sediul în Sasca Montană, nr.375, având cod fiscal 
3227190, cont deschis la Trezoreria Oraviţa nr.RO20TREZ1875004XXX000038,  reprezentat prin primar, Poplicean Ion, cu domiciliul în 
Sasca Montană, bl.7, ap.4, posesor al C.I. seria KS, nr.236327, având CNP 1771123112505  

64.Comuna Sicheviţa, prin Consiliul Local Sicheviţa, cu sediul în Sicheviţa, nr.396, având cod fiscal 3227203, cont deschis 
la Trezoreria Moldova Nouă, nr.RO03TREZ18524510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Jurca Petru, cu domiciliul în Sicheviţa, 
nr.194, posesor al C.I. seria KS, nr.158556, având CNP 1590503111139  

65.Comuna Slatina Timiş, prin Consiliul Local Slatina Timiş, cu sediul în Slatina Timiş, nr.32, având cod fiscal 3227211, 
cont deschis la Trezoreria Teregova, nr.RO91TREZ18924510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Roma Gheorghe, cu domiciliul în 
Slatina Timiş, posesor al C.I. seria KS, nr.164939, având CNP 1690911110648  

66.Comuna Socol, prin Consiliul Local Socol, cu sediul în Socol, nr.126, având cod fiscal 3227220, cont deschis la 
Trezoreria Moldova Nouă nr. RO71TREZ 18524700220XXXXX, reprezentat prin primar, Ghiţă Valentin, cu domiciliul în comuna Socol, 
sat Zlatiţa, nr.149, posesor al C.I. seria KS nr.242386, având CNP 1670124112500  

67.Comuna Şopotu Nou, prin Consiliul Local Şopotu Nou, cu sediul în Şopotu Nou, nr. 19, având cod fiscal 3227238, cont 
deschis la Trezoreria Bozovici nr.  RO16 TREZ 19024510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Baba Păun, cu domiciliul în Şopotu Nou, 
sat Urcu, nr.3, posesor al C.I. seria KS nr. 061123, având CNP 1630606110435  

68.Comuna Teregova, prin Consiliul Local Teregova, cu sediul înTeregova, nr.358, având cod fiscal 3227246, cont deschis 
la Trezoreria Teregova nr.RO91TREZ18924510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Damian Romulus Marius, cu domiciliul în 
Teregova, nr.503, posesor al C.I. seria KS, nr.261100, având CNP 1680305110643  

69.Comuna Ticvaniu Mare, prin Consiliul Local Ticvaniu Mare, cu sediul în Ticvaniu Mare, având cod fiscal 3227254, cont 
deschis la Trezoreria Oraviţa, nr.RO17TREZ18724740220XXXXX,  reprezentat prin primar, Fiştea George, cu domiciliul în comuna 
Ticvaniu Mare, sat Ticvaniu Mic, nr.25,  posesor al C.I. seria KS, nr.040802, având CNP 1770301163212  

70.Comuna Târnova, prin Consiliul Local Târnova, cu sediul în, având cod fiscal 3227262, cont deschis la Trezoreria 
Reşiţa, nr.RO12TREZ18124510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Blagoiescu Birău Rusalin, cu domiciliul în comuna Târnova, nr.86, 
posesor al C.I. seria KS nr.056576, având CNP 1690414113686  

71.Comuna Topleţ, prin Consiliul Local Topleţ, cu sediul în Topleţ,  nr.518, având cod fiscal 3227270, cont deschis la 
Trezoreria Băile Herculane, nr.RO25TREZ18624510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Hasca Ilie, cu domiciliul în Topleţ, nr.283, 
posesor al C.I. seria KS, nr.267077, având CNP 1580423110072  

72.Comuna Turnu Ruieni, prin Consiliul Local Turnu Ruieni, cu sediul în Turnu Ruieni, nr.45, având cod fiscal 3227289, 
cont deschis la Trezoreria Caransebeş, nr.RO06TREZ18221070250XXXXX,  reprezentat prin primar, Harambaşa Petru, cu domiciliul în 
Zerveşti, posesor al C.I. seria KS, nr.161402, având CNP 1570607110645  

73.Comuna Văliug, prin Consiliul Local Văliug, cu sediul în Văliug, nr.56, având cod fiscal 3227297, cont deschis la 
Trezoreria  Reşiţa, nr.RO06TREZ181500221X002048,  reprezentat prin primar, Mocanu Marius, cu domiciliul în Văliug, nr.64, posesor 
al C.I. seria KS, nr.236457, având CNP 1740202113691  

74.Comuna Vărădia, prin Consiliul Local , cu sediul în Vărădia, str. Principală nr. 379, având cod fiscal 327300, cont 
deschis la Trezoreria Oraviţa RO 47 TERZ 18124510220XXXXX reprezentat prin primar Muşa Dănuţ Ionel, cu domiciliul în localitatea 
Vărădia, nr 33, posesor al C.I. seria KS,  nr.187301, având CNP 1691204112500  

75.Comuna Vermeş, prin Consiliul Local Vermeş, cu sediul în Vermeş, str. Principală, nr.152, având cod fiscal 3227319, 
cont deschis la Trezoreria Bocşa nr.RO78TREZ18424510220XXXXX ,  reprezentat prin primar, reprezentat prin primar, Damian Ion 
Iacob cu domiciliul în localitatea Vermeş, nr.226, judeţul Caraş-Severin, posesor al C.I. seria KS, nr.097739, având CNP 
1660204113689  

76.Comuna Vrani, prin Consiliul Local Vrani, cu sediul în Vrani, nr.93, având cod fiscal 3227327, cont deschis la Trezoreria 
Oraviţa,  nr.RO47TREZ18724510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Micşa Dănuţ, cu domiciliul în Vrani, nr.84 posesor al C.I. seria 
KS, nr.269251, având CNP 1620226112509  

77.Comuna Zăvoi, prin Consiliul Local Zăvoi, cu sediul în Zăvoi, nr.186, având cod fiscal 3227335, cont deschis la 
Trezoreria Oţelu Roşu, nr.RO69TREZ18824510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Bunei Antonie, cu domiciliul în comuna Zăvoi, sat 
Valea Bistrei, nr.102 posesor al C.I. seria KS, nr.000089, având CNP 1480729113281  

78. Comuna Zorlenţu Mare, prin Consiliul Local Zorlenţu Mare, cu sediul în Zorlenţu Mare, nr.34, având cod fiscal 
3227343, cont deschis la Trezoreria Reşiţa, nr.RO12TREZ18124510220XXXXX,  reprezentat prin primar, Işfan Viorel, cu domiciliul în 
Zorlenţu Mare, posesor al C.I. seria KS, nr.035243, având CNP 1570516113690  
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denumite în continuare împreună “Părţile” şi separat „Partea” au hotărât in cele ce urmeaza:. 
Preambul 
1. Prezentul Contract de Asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 14 şi art. 91 alin. (3) lit. d) din  Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, prevederilor art. 49 lit. d)  din O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, în scopul realizării proiectului de 
interes comun „Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Caraş-Severin” (denumit în continuare „Proiectul”)  
 
2. Proiectul va cuprinde: 

a) stabilirea unui sistem integrat de management al deşeurilor; 
b) construcţia unui depozit central de management al deşeurilor (DCMD) la Lupac incluzând rampa ecologică şi instalaţiile 

aferente, destinat să deservească Părţile; 
c) exploatarea DCMD, inclusiv întreţinerea rampei ecologice şi a bunurilor aferente, precum şi prelucrarea şi depozitarea 

deşeurilor; 
d) transportul deşeurilor de la punctele/staţiile de transfer la DCMD; 
e) construcţia a trei puncte/staţii de transfer (Oţelu Roşu, Pojejena şi Bozovici), destinate să deservească fiecare câte o arie 

determinată (zonele de colectare) corespunzătoare unui număr de municipii, oraşe şi/sau comune care sunt Părţi la 
prezentul Contract; de asemenea vor fi utilizate si statiile de transfer de la Băile Herculane, Oraviţa, şi Văliug construite 
prin fonduri Phare. 

f) colectarea deşeurilor din zonele de colectare corespunzătoare fiecărui/fiecărei punct/staţii de transfer, transportul acestor 
deşeuri până la punctul/staţia de transfer aferent(ă) ;   

g) identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului. 
 
3. Deoarece Proiectul se va desfăşura în mai multe etape şi zone, Părţile se vor organiza, fără ca prin aceasta să înfiinţeze noi unităţi 
administrativ-teritoriale, în limitele teritoriale ale judeţului Caraş-Severin, pentru implementarea Proiectului şi vor beneficia de Proiect 
conform planului de implementare.   
 
Capitolul I. Scopul Contractului 
 
Art.1. Scopul Contractului îl constituie crearea unei asocieri între Părţi (denumită în continuare „Asocierea”) în vederea: 
a) Realizării Proiectului  
b) Gestiunii serviciilor de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor municipale, orăşeneşti şi comunale (denumite în 

continuare „Serviciile”). 
 
Capitolul. II. Obiectivele Contractului 
 
Art. 2. Contractul de Asociere are următoarele obiective: 
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ca urmare a înlocuirii şi dezvoltării infrastructurii locale; 
b) coordonarea implementării unui management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin; 
c) realizarea investiţiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene, stabilind un plan de investiţii pe termen lung cu privire 

la infrastructura de gestionare a deşeurilor; 
d)  cooperare între Părţi, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN” (denumită în 

continuare ADI INTERCOM DESEURI CARAS-SEVERIN), al cărei rol şi mod de organizare şi funcţionare au fost stabilite prin 
statutul şi actul constitutiv ale acesteia ;  

e) dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de salubrizare, precum şi a mecanismului de operare a 
infrastructurii (colectare, transport, transfer, depozitare); 

f) dezvoltarea unei strategii privind garantarea şi rambursarea fondurilor pentru co-finanţare; 
g) realizarea unui acord între Părţi asupra următoarele aspecte principale: 

1. stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile construite sau achiziţionate în cadrul Proiectului, 
conform prevederilor art. 10 al. 6 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice astfel cum a fost 
modificată şi completată de OUG nr. 13/2008; 

2. procedurile de licitaţie şi evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri şi servicii care urmează să fie achiziţionate în 
cadrul Proiectului; 

3. obligaţiile de co-finanţare a Proiectului; 
4. mecanismul de plată a serviciilor de salubrizare (tarife, taxe sau mixt), mecanismul de calcul al tarifelor şi/sau taxelor 

ce trebuie plătite pentru colectarea deşeurilor, transportul deşeurilor la punctele/staţiile de transfer, exploatarea 
punctelor/staţiilor de transfer, transportul deşeurilor la rampa ecologica şi exploatarea depozit central de 
management al deşeurilor (DCMD)  precum şi planul anual de evoluţie a tarifelor şi/sau taxelor.  

 
Capitolul III. Durata Contractului 
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Art. 3. Prezentul Contract se încheie pe o durată de 30 (treizeci) ani. Durata acordului este stabilită ţinându-se seama de perioada de 
30 (treizeci) de ani planificată pentru durata investiţiilor în cadrul Proiectului. 
  
Art. 4. Contractul de asociere intră în vigoare la data semnării sale de către Părţi şi rămâne în vigoare pe întreaga durată a Proiectului. 
 
Art. 5. Durata Contractului poate fi prelungită, cu acordul Părţilor, prin act adiţional. 
 
Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile Părţilor 
 
Secţiunea 1 – Finanţarea Proiectului 
 
Art. 6. - (1) Consiliul Judeţean Caraş-Severin se obligă să acţioneze ca solicitant al finanţării (beneficiar al investiţiilor) pentru Proiect, iar 
consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor implicate vor fi beneficiarii finali ai Proiectului.  
 
(2) Consiliul Judeţean Caraş-Severin în cooperare cu Consiliile Locale  semnatare ale prezentului Contract 
 
se obligă să desfăşoare următoarele activităţi legate de Proiect: 
 
a) Actualizarea periodică în funcţie de necesităţi a Master Planului general şi elaborarea aplicaţiei pentru obţinerea finanţării din 

fonduri europene; 
b) Obţinerea certificatelor de urbanism şi a avizelor şi acordurilor necesare, inclusiv a autorizaţiilor de construire, pentru promovarea 

şi derularea Proiectului;  
c) Includerea cheltuilelilor (atat eligibile cat si neeligibile) privind cofinantarea Proiectului în planul de investiţii al judeţului şi al unităţilor 

administrativ teritoriale semnatare ale contractului, după caz; 
d) Efectuarea platilor privind cofinantarea pentru Proiect în baza planului de investiţii aprobat la nivelul fiecarei unităţi administrativ 

teritoriale; 
e) Infiintarea si menţinerea în activitate a Unităţii de Implementare a Proiectului (denumită în continuare UIP) pe toată durata 

prezentului Contract, cu exceptia cazului prevazut la art.7; 
f) Cooperarea cât mai strânsă cu toate Părţile la prezentul Contract în implementarea Proiectului. 
 
Art. 7. Consiliul Judeţean şi ADI vor conveni asupra eventualei preluări a personalului din cadrul UIP în structura aparatului tehnic al 
ADI, în funcţie de necesităţile Proiectului. 

 
Art. 8. Părţile se obligă să contribuie împreună la acoperirea costurilor Proiectului, după cum beneficiază de Proiect, prin plata: 
 
a) cheltuilelilor pentru asigurarea functionarii ADI. 
 
In plus, Părţile au responsabilitatea de a asigura acoperirea costurilor corespunzătoare desfăşurării activităţilor de operare a Serviciilor 
şi exploatare a bunurilor construite în cadrul Proiectului, prin aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”. 
 
Costurile aferente cofinanţării de către Consiliul Judeţean vor fi recuperate de acesta din redevenţa încasată de la operatori conform 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor la care este parte, în calitate de delegatar. 
  
Secţiunea 2 – Delegarea gestiunii Serviciilor  
 
Art. 9. - (1) Părţile au în vedere să delege împreună gestiunea Serviciilor, pentru activităţile de colectare, transport, prelucrare şi 
depozitare a deşeurilor. Gestiunea Serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor contracte de delegare privind diferitele activităţi ce 
compun Serviciile, ce vor fi atribuite prin procedura licitaţiei publice. Este interzisă delegarea separată a serviciului de colectare, 
transport şi depozitare din zona respectivă de către vreuna dintre Părţile prezentului Contract cu încălcarea prevederilor prezentului 
Contract de Asociere. 
 
(2) Consiliul Judeţean va iniţia si va derula procedurile de licitaţie din cadrul Proiectului, pentru: 
- contractele de lucrări privind construcţia DCMD, inclusiv rampa ecologică şi bunurile aferente; 
- contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii aferente derulării Proiectului. 
- contractele de lucrări privind construcţia punctelor/staţiilor de transfer; 
- contractul de delegare privind activităţile aferente Serviciilor realizate prin exploatarea DCMD (care include şi întreţinerea rampei 
ecologice şi a bunurilor aferente, precum şi prelucrarea şi depozitarea deşeurilor), transportul deşeurilor de la punctele/staţiile de 
transfer la DCMD şi exploatarea punctelor/staţiilor de transfer; 
 
 
(3) Pentru contractele privind colectarea deşeurilor din zonele corespunzătoare fiecărui/fiecărei punct/staţii de transfer, precum şi 
transportul acestor deşeurilor până la punctul/staţia de transfer aferent(ă) procedurile de licitaţie vor fi iniţiate şi derulate de ADI, în 
numele şi pe seama Consiliilor Locale implicate. ADI va fi sprijinită în acest proces de către UIP. 
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(4) Pentru fiecare licitaţie, Consiliul Judeţean sau, după caz, ADI în baza propunerea autorităţilor locale implicate, va stabili componenţa 
Comisiei de Evaluare,. 
  
Art. 10 - (1) Vor fi selectate două categorii de operatori pentru activităţile care sunt parte a Serviciilor, prin procedura de licitaţie publică: 

 operatori pentru colectarea şi transportul în zonele urbane şi rurale; aceştia vor fi denumiţi in continuare operatori CT 
(colectare-transport); 

 un operator pentru exploatarea punctelor/staţiilor de transfer si a DCMD, inclusiv pentru transportul de la punctele/staţiile de 
transfer până la DCMD; acesta va fi denumit in continuare operator TTPD (transfer-transport-prelucrare-depozitare); 

 
(2) Numărul de operatori CT pentru prestarea activităţilor de colectare şi de transport este de minim unul care va acoperi intreg judetul si 
maxim 7, cate unul pentru fiecare zona de colectare. 
 
(3) Contractele de delegare care urmează a fi încheiate cu operatorii selectaţi de Comisiile de Licitaţie vor fi aprobate de fiecare Consiliu 
Local implicat şi/sau Consiliul Judeţean, după caz. 
 
(4) In scopul evaluarii corecte a cantitatilor de deseuri provenite din fiecare zona de colectare, operatorul TTPD va fi obligat sa 
implementeze un sistem de identificare a containerelor provenite din fiecare din cele şapte zone de colectare. 
 
Art. 11.  - (1) Autoritatea Contractantă va fi: 
a) Consiliul Judeţean pentru contractele de lucrări de construcţii; 
b) Consiliul Judeţean pentru contractul de delegare a gestiunii privind activităţile de exploatare a punctelor/staţiilor de transfer, de 
exploatare a DCMD şi de transport a deşeurilor de la punctele/staţiile de transfer până la DCMD; 
c) Consiliile Locale implicate, împreună, şi după caz, şi Consiliul Judeţean, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activităţile 
de colectare a deşeurilor şi de transportare a acestora până la punctele/staţiile de transfer . 
(2) Contractele de delegare cu operatorii, prevăzute la lit. c) de mai sus, vor fi încheiate de ADI în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ-teritoriale membre implicate, care vor acorda ADI un astfel de mandat prin statutul ADI şi/sau prin hotărârile Consiliilor 
Locale de aprobare a contractelor de delegare a gestiunii. 
 
Secţiunea 3 – Dreptul de proprietate asupra bunurilor  
 
Art. 12. Părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziţie, în baza hotărârii consiliilor locale, a 
terenurilor pe care urmează să se construiască DCMD şi punctele/staţiile de transfer (terenurile aferente realizării Proiectului). În acest 
sens, unităţile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri vor acorda Judeţului Caraş-Severin şi ADI INTERCOM DEŞEURI 
CARAŞ-SEVERIN, după caz, pe întreaga durată a Proiectului: 
a) dreptul de administrare a terenului respectiv, incluzând posesia, folosinţa şi dispoziţia materială asupra terenului în limita obiectivului 
de construire şi exploatare a punctelor/staţiilor de transfer, conform art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, în situaţia în care terenurile aparţin domeniului public al respectivei unităţi administrativ-teritoriale sau 
b) dreptul de folosinţă gratuită a terenului respectiv, în limita obiectivului de construire şi exploatare a punctelor/staţiilor de transfer, în 
situaţia în care terenurile aparţin domeniului privat al respectivei unităţi administrativ-teritoriale. 
Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Contract de Asociere, a oricărui alt act juridic având ca obiect aceste terenuri.  
Unităţile administrativ-teritoriale se angajează prin prezentul Contract să îşi înregistreze drepturile lor de proprietate asupra acestor 
terenuri, conform prevederilor legale privind publicitatea imobiliară, anterior punerii la dispoziţie a acestor terenuri în scopul realizării 
Proiectului. 
 
Art. 13.  - (1) Toate bunurile imobile (respectiv rampa ecologică, punctele/staţiile de transfer şi depozitul central de management al 
deşeurilor) construite sau achiziţionate din fonduri alocate în cadrul Proiectului, vor intra în patrimoniului Judeţului.  
(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de 
folosinţă asupra acestuia.  
(3) Investiţiile ce urmează a fi efectuate în fiecare unitate administrativ-teritorială asociată au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Caraş-Severin nr.175/29.10.2008.  
 
Art. 14. - (1) Toate bunurile mobile aferente, cum ar fi vehicule si containere necesare pentru colectarea şi transportul deşeurilor 
menajere şi stradale, ce vor fi achiziţionate din fonduri alocate în cadrul Proiectului vor intra în patrimoniul Judeţului.  
(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de 
folosinţă asupra acestuia.  
 
Secţiunea 4 – Tarife şi taxe 
 
Art. 15. - (1) Tarifele iniţiale, precum şi mecanismele de ajustare ulterioare se stabilesc în urma unui studiu realizat de către ADI, 
conform următoarelor principii generale: 
- acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi a costurilor 

corespunzătoare investiţiilor aflate în sarcina operatorilor ; 
- reflectarea principiului "poluatorul plăteşte"; 
- asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă; 



 9

- respectarea nivelului de suportabilitate a populaţiei; 
- acoperirea redevenţei, în cazul contractului de delegare privind exploatarea rampei ecologice. 
 
(2) Nivelurile tarifelor si taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, din Acordul de Împrumut pentru 
creditul de co-finanţare şi a prevederilor legale aplicabile. 
 
(3) In localitatile urbane plata serviciilor se va face prin incheiere de contracte individuale intre operatorii CT si utilizatorii serviciilor, atat 
casnici cat si non-casnici. 
 
(4) In localitatile rurale plata serviciilor se va efectua de catre consiliile locale in contul serviciilor prestate de operatorii CT pentru 
populatie. In localitatile rurale va fi instituita o taxa locala pentru salubrizare care va fi platita de catre populatie către consiliile locale. In 
termen de un an de zile de la incheierea contractelor dintre consiliile locale şi operatorii CT, aceştia din urmă sunt obligaţi să incheie 
contracte individuale cu fiecare  persoană fizică generatoare de deşeuri. 
 
(5) Utilizatorii non casnici din localitatile rurale vor incheia contracte individuale cu operatorul CT care deserveste zona de colectare 
respectiva. 
 
(6) Consiliul judetean va percepe o redeventa de la operatorul TTPD care va include: 
a) Recuperarea cheltuielilor facute cu implementarea proiectului 
b) provizioanele pentru monitorizarea post inchidere a depozitului ecologic. 
  
 
Art. 16. Părţile se obligă să accepte în structura tarifului, astfel cum este acesta prevăzut la art. 15 de mai sus, o cotă care să asigure 
provizioanele aferente rampei ecologice (inclusiv costurile pentru închiderea rampei şi monitorizarea post-închidere). Aceste sume vor fi 
păstrate într-un cont separat, conform prevederilor legale aplicabile.  
 
Art. 17. - (1) Tarifele iniţiale pentru depozitare aferente rampei ecologice, care urmează să fie plătite de operatorii CT către operatorul 
TTCD, vor fi aprobate de Consiliul Judeţean, cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 15-16 de mai sus. 
 
(2) Până la stabilirea unui tarif unic pe zonă de colectare, pentru activităţile de colectare a deşeurilor, transportul acestora la 
punctele/staţiile de transfer şi exploatarea punctelor/staţiilor de transfer, tarifele sau taxele iniţiale, precum şi ajustările ulterioare vor fi 
aprobate de fiecare Consiliu Local direct implicat în derularea respectivei componente a Proiectului, pentru raza sa de competenţă 
teritorială. Consiliile locale au obligaţia de a aproba tarifele propuse dacă acestea respectă condiţiile prevăzute în prezentul Contract de 
Asociere şi politica tarifară stabilită de ADI.  
 
(3) De îndată ce va fi stabilit un tarif unic pentru colectarea deşeurilor, transportul acestora la punctele/staţiile de transfer şi exploatarea 
punctelor/staţiilor de transfer, pentru o zonă de colectare determinată, ADI va aproba acest tarif, în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ-teritoriale cărora li se aplică acest tarif. Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif unic doar unităţile administrativ-
teritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest tarif vor avea dreptul sa voteze asupra hotărârii ADI de fixare a tarifului.  
 
(4) Dacă există un tarif unic pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor la nivelul întregului judeţ, atunci ADI va aproba acest 
tarif în numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale membre pe teritoriul cărora se  aplică acest tarif.  
 
(5) Părţile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a tarifelor pentru colectarea, 
transportul şi depozitarea deşeurilor la punctele/staţiile de transfer şi a tarifului de depozitare la rampa ecologică. 
 
Capitolul V. Răspunderea contractuală 
 
Art. 18. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine Părţii care s-a obligat. 
 
Capitolul VI. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Conducere şi organizare    
 
Art. 19. Părţile acestui Contract convin să colaboreze pentru funcţionarea in condiţii de eficienţă maximă a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN infiinţată prin Încheierea din data de 18.02.2009 a Judecătoriei Reşiţa cu 
obiect de activitate serviciul de salubrizare, persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică, conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, Legii nr. 51/2006 şi ale O.G. nr. 26/2000, în scopul derulării Proiectului şi furnizării în comun a Serviciilor prin gestiune 
delegată.  
În acest sens, ADI va avea în special următoarele obiective: 

a) Să pregătească şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului; 
b) Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciilor; 
c) Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului, inclusiv realizarea 

investiţiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene; 
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d) Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea priveşte 
aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciilor, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general în vederea 
implementării unui management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin; 

e) Să încheie contractele de delegare a gestiunii activităţilor de colectare a deşeurilor şi de transport până la punctele/staţiile de 
transfer cu operatorii pentru fiecare zonă de colectare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre implicate 
care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare  

f) Să monitorizeze executarea Contractelor de Delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească 
îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale să aplice 
penalităţile contractuale; 

g) Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând să crească oportunităţile de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă Serviciilor, inclusiv dezvoltarea unei strategii privind garantarea şi rambursarea fondurilor pentru co-
finanţare. 

 
Obiectivele prevăzute mai sus se completează cu obiectivele incluse in Statutul ADI INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN. 

  
Art. 20. ADI INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN este constituită în temeiul unui statut şi a unui act constitutiv, aprobate de fiecare 
dintre membri, prin hotărâri ale Consiliilor Judeţean şi Locale, care cuprind: 
a) toate elementele prevăzute de O.G. nr. 26/2000 referitoare la constituirea unei asociaţii şi anume: denumirea, scopul şi obiectivele 
asociaţiei, sediul social, durata de funcţionare, patrimoniul, reguli de organizare şi funcţionare, componenţa nominală a primelor organe 
de conducere; 
b) atribuţiile legate de Servicii pe care ADI este mandatată să le exercite în numele şi pe seama membrilor săi, conform prevederilor 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice astfel cum a fost modificată şi completată de OUG nr. 13/2008.  
 
Art. 21. (1) Conducerea asociaţiei are următoarea structură, conform prevederilor O.G. nr. 26/2000: 

a) Adunarea  Generală a ADI, ca organ de conducere, format din reprezentanţi ai tuturor membrilor, care vor fi, in general, 
primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor şi preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau persoanele care îi 
înlocuiesc în temeiul unei împuternicire speciale acordate în acest scop; Adunarea Generală va alege dintre membrii săi, un 
Preşedinte al ADI care va reprezenta ADI în relaţiile cu terţii.  

  Consiliul Director, ca organ executiv pentru conducerea curentă a Asociaţiei, condus de Preşedintele Consiliului Director; 
b) Cenzorul(cenzorii) pentru controlul financiar al Asociaţiei. 

(2) ADI va avea un aparat tehnic, constituit în scopul asigurării exercitării corespunzătoare a prerogativelor acordate ADI de către 
membrii săi în legătură cu Serviciile. 
 
Capitolul VII – Contabilitatea şi auditul Proiectului  
  
Art. 22.  Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi europene aplicabile.  
 
Art. 23. Consiliului Judeţean îi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului şi trebuie să asigure vizibilitatea tuturor operaţiilor 
financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.  
 
Art. 24.  Consiliul Judeţean va atribui toate contractele aferente Proiectului în conformitate cu legislaţia achiziţiilor publice, indiferent de 
valoarea acestora. 
 
Art.25. - Procedurile de licitaţie vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite de legislatia achizitiilor publice. 
 
Art. 26. - Consiliului Judeţean îi revine responsabilitatea de a asigura vizibilitatea tuturor operaţiunilor financiare în vederea unui audit 
financiar pentru toate cheltuielile aferente Proiectului. Facturi sau alte documente corespunzătoare vor însoţi orice cerere de acoperire a 
cheltuielilor. 
 
Capitolul VIII.  Dispoziţii finale  
 
Art. 27 - Părţile răspund integral pentru plata contribuţiilor lor, conform valorii şi termenelor de plată stabilite, conform prevederilor 
acordurilor financiare aplicabile.   
 
Art. 28 - Orice modificare a clauzelor prezentului Contract va fi făcută prin Act Adiţional aprobat şi semnat de toate Părţile şi în 
conformitate cu cerinţele prevăzute de Decizia de Finanţare a Proiectului.  
 
Art. 29. - Orice divergenţe apărute  din executare prezentului Contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă între Părţile contractante. În 
cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluţionată de instanţele române de contencios 
administrativ competente, conform dreptului român. 
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Art. 30. Consiliul Judeţean va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind sprijinul financiar nerambursabil este 
suficientă pentru ca populaţia să fie conştientă de rolul jucat de Uniunea Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în 
Decizia de Finanţare şi cu respectarea procedurilor aplicabile. 
 
Art. 31. Forţa majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi controlat de Părţi şi în special războaiele 
civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea Părţilor care o invocă. 
 
Art. 32. Prezentul Contract  se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislaţia română.   
 
Art. 33.  Prezentul Contract a fost încheiat la data de ____________ , fiind aprobat anterior prin hotărâri ale tuturor părţilor. 
 
Părţile contractante:   

1. ________________________________________________;  
2. ________________________________________________;  
...................................................................................................... 

 
------- //////  -------- 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 

Bobeică Eugen-Nicolae 
 

Contabil  
Ec. Dănilă Surulescu 
 
Contrasemnează  

Secretar  
Marin Pavel  

     
 


