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 HOTĂRÂREA 
Nr.25 din 17 iunie 2020 

 
privind acordarea unui mandat special 

 
Consiliul Local DĂMUC întrunit în ședință la data de 17 IUNIE 2020 
 

Având în vedere: 
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. d^2)din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 13, alin. (1), lit. b)din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților 

republicată; 
- prevederile art. 20 alin. (4) și ale art. 16 alin. (3) lit. d) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECONEAMȚ”; 
Examinând referatul de aprobare nr. 3251 DIN 11.06.2020 al dlui Covasan Anton, primar al Comunei 

Dămuc; 
Văzând raportul de specialitate nr. 3252 din 11.06.2020 al compartimentului de specialitate cu atribuții 

în domeniu, precum și avizele comisiilor de specialitate; 
În temeiuldispozițiilor art. 129 alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art 1. Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Dămuc în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, domnului Primar-Covasan Anton, posesorul CI Seria NZ, 
Nr.011237,CNP 1630113270029  să voteze, în numele comunei Dămuc, pentru încheierea unui act 
adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamțnr. 29/EDL17-64/30.01.2017 
încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. 
Iași, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art 2. Secretarul general al orașului / comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autoritățilorși 
persoanelor interesate. 

 
 
Președinte de ședință, 

 

Consilier-Dandu SImion                                                           AVIZAT, 

                                                                                          pentru legalitate 

                                                                       Secretar General UAT-Țepeș Mihai 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Nr. 25 din 17.06.2020 

 
A.D.I. „ECONEAMȚ”                                         S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. 
Iași  
nr. …..…….. din …….…………              nr. …..…….. din …….………… 

 
Act adițional nr. 4 

la 
Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-
teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMȚ”, din Zona 4, Județul Neamț, 
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ (denumită în continuare „ADI ECONEAMȚ” sau 
„Asociația”), cu sediul în str. Alexandru cel Bun, nr. 27, etaj 4, camera 407, municipiul Piatra Neamț, județul 
Neamț, tel. 0374 937 090, fax 0374 091 210, e-mail econeamt@gmail.com, înregistrată în registrul asociațiilor și 
fundațiilor de pe lângă judecătoria Piatra Neamț cu nr. 5685/279/2008, CIF 24822890, cont 
RO58BREL0002000872190100 deschis la Libra Internet Bank, reprezentată prin ADRIAN DIACONU, având 
funcția de președinte, în numele și pe seama următoarelor unități administrativ-teritoriale membre: județul 
Neamț și oraşul Bicaz, comunele Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Ceahlău, Dămuc, Farcaşa, Grinţieş, 
Hangu, Poiana Teiului, Tarcău, Taşca, aceste unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de 
delegatar (denumite în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o parte, 
și 
S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L., cu sediul principal în str. Bucium nr. 17, bl. B1, sc. A, et. 1, ap. 4, municipiul Iaşi, 
judeţul Iaşi, tel./fax 0332 803 320, e-mail office@edilindustry.ro,  înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Iaşi cu nr. J22/96/2005 din 18.01.2005, CUI RO17125599, cont 
RO69TREZ4065069XXX017539 deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi, RO88INGB0000999904191376 la ING 
BANK, RO62BTRLRONCRT0227329002 la Banca Transilvania S.A.,  reprezentată prin GÎRJAN VASILE, 

având funcţia de administrator, pe de altă parte, în calitate de delegat (denumită în cele ce urmează 

„Delegatul”), 

În temeiul Hotărârii Adunării Generale a „ADI ECONEAMȚ” nr. …. din ………………….., 
CONVIN: 
În temeiul art. 28 alin. (1) și art. 26 alin. (3) din Contract, cu respectarea prevederilor art. 13 din Anexa nr. 1 la 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea Stării de urgență pe teritoriul României și art. 19 din Anexa nr. 1 la 
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, în conformitate cu care se vor 

dispune măsuri pentru asigurarea ... continuității funcționării ... tuturor serviciilor de utilitate publică, Părțile 
convin următoarele: 

I. Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) și (2), în anul 2020, termenul de plată a redevenței pentru 
trimestrele I, II și III este 31 decembrie 2020. 

II. În cazul în care obligația de plată prevăzută la art. I. nu este efectuată până la data de 31 decembrie 2020, 
Delegatarul va fi îndreptățit să aplice penalitățile calculate potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) și (4) din Contract 
de la momentul în care obligația de plată ar fi devenit exigibilă, dacă nu ar fi intervenit derogarea prevăzută la 
art. I, și până la data efectuării plății iar Delegatul se obligă să plătească penalitățile astfel calculate de 
Delegatar. 

Prezentul Act Adițional nr. 4 este încheiat în limba română, în două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare Parte. 
                        DELEGATAR                        DELEGAT 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară                  S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. 
                       „ECONEAMȚ” 

              Președinte                                 Reprezentant 
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