
                                                                                                                                   

Anexa la Proiect HCL nr. 7222 din 27.07.2021 

 

ACT ADITIONAL NR. 2  

 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII 

Nr. 7561 din 21.09.2021 

 

Având în vedere: 

- Prevederile  art.221 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice , cu modificările 

și completările ulterioare ; 

- Prevederile Ordinului nr.109/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localităților ; 

- Prevederile HCL nr. ____ din 19.08.2022 emisă de Consiliul Local al Comunei Frătăuții Noi 

privind aprobarea majorării tarifului  pentru colectarea, transportul, sortarea și valorificarea 

deșeurilor reciclabile - fracție uscată , 

 

Părțile contractante 

 Comuna FRĂTĂUȚII NOI, cu sediul în Frătăuții Noi, str. Principală , f.nr. ,  jud. 

Suceava, telefon 0230.411003, cod fiscal 4326990 , cont bancar RO49TREZ5955006XXX000892, 

deschis la Trezoreria municipiului Rădăuți , reprezentată prin domnul Olari George, având funcția 

de Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,  

și  

 Societatea  ROTMAC-ECO SRL, cu sediul în localitatea Marginea, nr 719, județul 

Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J33/202/2008, cod fiscal 23147974, cont 

RO55BTRL06101202I84565XX deschis la Banca Transilvania și RO35TREZ5955069XXX002262  

deschis la Trezoreria Municipiului Radauți, reprezentată legal prin domnul Macovei-Opriș Mihai, 

administrator, tel 0752573855, în calitate de Prestator pe de altă parte,  

de comun acord au convenit la încheierea prezentului Act Adițional cuprinzând modificările 

tarifare , în sensul că : 

 Tariful pentru colectarea, transportul , sortarea și valorificarea deșeurilor reciclabile 

– fracție uscată  este de 970,00 lei/tonă fără TVA . 

 

Celelalte  clauze contractuale rămân neschimbate, păstrându-și aceeași forță juridică . 

 Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare începând cu data de 01.08.2022 și a fost 

încheiat în 2(două) exemplare originale , câte unul pentru fiecare parte .  

 

BENEFICIAR                                                                              PRESTATOR 

Comuna FRĂTĂUȚII NOI                                                 Societatea  ROTMAC-ECO S.R.L. 

   Primar,                                                                                             Administrator, 

Olari George                                                                                   Macovei-Opriș Mihai 

           

 

 

     INIȚIATOR, 

      PRIMAR, 

 

   Olari George 

AVIZAT, SECRETAR GENERAL AL  

COMUNEI, 

 

Oltea-Rodica MOISUC 

 

                                                            Vizat C.F.P. 

                                                            Mircea Guță 

                                                                                   


