
ACT ADITIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE

PRIYI~D GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA. ~I
A SERVICIULUI DE CANALIZARE

iN MUNICIPIUL PLOIE~TI
semnat la data de 14 iunie 2000

I. "l·:\ICIPIUL PLOIE~TI, reprezentat prin CONSILIUL SA-U LOCAL in
':,l:itatea sa de administrator al patrimoniului Municipiului Ploiesti, cu sediul in
?:oiqti, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat de dl, Emil CALOT A, in calitate de
Prirnar al Municipiului Ploiesti, semnatar autorizat, in baza Hotararii Consiliului
=-,-~3.lal Municipiului Ploiesti nr. 64/200 I
Societatea Comerciala APA NOVA Ploiesti SRL, cu sediul social in Ploiesti,

~:;-ada Bobalna nr.l O, cod 2000, inmatriculata la Registrul Cornertului sub nr.
::y 5~7/2000, reprezentata de administratorul unic, domnul Marc THEPOT,

• :-:::.r-i:-ea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 64/2001

~-_3SCRIE\1lJRMATORUL ACT ADITIONAL:

I.Articolul 5 "Redevenla" se modifica ~i va avea urmatorul continut:

?~::-J concesionarea Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare
a.e \tunicipiului Ploiesti, Concesionarul va plati Conccdentului 0 redeventa anuala dupa
.:..:...-::.irmeaza:

- . 5~0 din valoarea incasarilor corespunzatoare activitatilor de apa si canalizare, care se
v a aplica la partea din tarif ce reprezinta rernuneratia proprie a Concesionarului

P'ata redeventei se va face 0 data pe an, intr-un tennen de 30 de zile de la data aprobarii
:-:lamului exercitiului incheiat de catre Adunarea Generala a Concesionarului. Redeventa
'1•.• va f inferioara echivalentului in lei a 10.000 Euro, calculat la cursul de schimb al
Bancii )."ationale a Rornaniei din ziua platii.

-• a.oarea redeventei cat si mcdalitatile de plata pot fi modificate printr-un Act Aditional
•.! prezentul Contract, semnat de reprezentantii Partilor.
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2. Articolul 7.1 "Programe de Investitii" se modifica ~iva avea urmatorul continut:

Intr-un termen de maximum un an, pe baza Planului orientativ de investitii din Anexa 2,
Concesionarul va elabora un plan director pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa
si pentru Serviciul Public de Canalizare care va fi supus spre aprobare Cornitetului de
Coordonare.

Intr-un termen de 3 luni de la aceasta aprobare, Concesionarul, avand in vedere ~i planul
orientativ privind extinderea retelelor stabilit de Concedent, va prezenta Cornitetului de
Coordonare programul mutianual de investitii cu detaliere pe primii cinci ani care va
cuprinde:

un program de investitii priori tare pentru 0 durata de 15 ani, finantat de
Concesionar conform articolului 7.1.1
programul de investitii pe toata durata concesiunii finantat din Fondul de
Lucrari, conform articolul 7.1.2 de mai jos

Comitetul de Coordonare va prezenta spre aprobare Concedentului planul multianual de
investitii in termen de 30 de zile de la primirea acestuia.

Programul multianual de investitii se va concretiza in programe anuale de investitii
realizate de Concesionar si prezentate Concedentului spre aprobare de catre Comitetul de
Coordonare, conform dispozitiilor prezentului Contract.

Pentru anul 2001, programul anual va fi stabilit de Concesionar concomitent cu planul
director.

3. Articolul 14 "Inventarul bunurilor publicc ~i private predate Conccsionarului"
se rnodifica ~i va avea urrnatorul conti nut:

a) Bunurile prevazute in Anexa Isunt incredintate Concesionarului in vederea exploatarii
lor conform prezentului Contract,.

b) Intr-un termen de 12 (douasprezece) luni de la intrarea in vigoare a prezentei
Concesiuni, inventarul bunurilor predate Concesionarului se va completa ~i detalia prin
grija acestuia ~i se va anexa la prezentul Contract, dupa aprobarea lui de catre Concedent.
Acest inventar va preciza in special rezultatul analizei apei, pe 0 perioada de 3 luni, a
Apelor Uzate si a deversarilor, precum si varsta instalatiilor, starea lor tehnica, principiul
lor de functionare si va indica instalatiile ce necesita 0 reabilitare sau un echipament
complementar.

4. Articolul21 "Principii generale" se modi fica ~i va avea urmatorul continut:

Lucrarile sunt executate in urrnatoarele conditii:
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a) lucrarile de intretinere si reparatiile curente vor fi executate de catre Concesionar,
pe cheltuiala lui, conform articolului 22;

b) lucrarile privind Bransamentele, contorizarile si Racordurile vor fi executate de
Concesionar conform articolelor 24, 25 si 26;

Orice aIte lucrari (reparatii capitaIe, reabilitari, innoiri, mariri de capacitate, modernizari,
extinderi) sunt executate:

a) in conformitate cu articolul 28 daca aceste lucrari fac parte din programele de
investitii finantate de Concesionar;

b) in conformitate cu articolul 29 daca aceste lucrari fac parte din programul de
investitii finantat de Concedent;

Sub rezerva aprobarii de catre Concedent a proiectelor, precum si a conditiilor
financiare de realizare si de predare a lucrarilor la terminarea Concesiunii, Concesionarul
va putea executa, pe cheltuiala sa, in perimetrul Concesiunii, toate instalatiile si lucrarile
pe care Ie considera utile pentru Gestiunea Serviciului. Aceste instalatii si lucrari vor face
parte integranta din Concesiune in masura in care vor fi utilizate pentru serviciul
concesionat.

In cazul in care Concesionarul este insarcinat de Concedent pentru a realiza studii sau
lucrari de proiectare, acestea fac obiectul unui Contract separat si a unei rernunerari,
conform reglernentarilor in vigoare.

5. Articolul 28 " Lucrari care fac parte din programele de investitii" se modi fica si
va avea urrnatorul conti nut:

Lucrarile care fac parte din programul prioritar de investitii sunt realizate de Concesionar
pe cheltuiala sa, conform programelor anuale convenite de comun acord cu Comitetul de
Coordonare.

Lucrarile care fac parte din programul de investitii finantate din Fondul de Lucrari sunt
realizate de Concesionar de comun acord cu Comitetul de Coordonare.

Pentru lucrarile incredintate exc1usiv Concesionarului prin prezentul Contract,
Concesionarul va tine la dispozitia Concedentului situatiile de lucrari privind cantitatea si
valoarea acestora.

Lucrarile incredintate ConcesionaruIui conform dispozitiilor prezentului Contract vor fi
efectuate conform legislatiei in vigoare.
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Lucrarile realizate din Fondul de Lucrari vor fi finantate dupa cum urrneaza: din
momentul aprobarii Tarifelor si a Formulei de indexare de catre Autoritatea Cornpetenta,
Concesionarul va deschide in contabilitatea sa un cont special intitulat "Fond de Lucrari".

In creditul acestui cont vor fi trecute :

a) Sumele provenind din incasarea partii din facturile de Apa Potabila ~i canalizare
corespunzatoare Fondului de Lucrari (asa cum este indicat in articolul 33);

b) Orice suma pe care Concedentul va decide sa 0 afecteze Fondului de Lucrari
(redevente, donatii, finantari locale ...), in conditiile in care Legea 0 permite.

In debitul acestui cont vor fi trecute :

a) Sumele pentru lucrarile care fac parte din programul de investitii finantat din
Fondul de Lucrari, aprobate de Concedent, incluzand si toate taxele care afecteaza
costul acestor lucrari.

La sfarsitul anului contul va fi echilibrat iar soldul va fi reportat pe anul urrnator.

Partile convin ca acest cont trebuie sa fie intotdeauna creditor. In cazul in care contul nu
este creditor, Partile convin sa se intalneasca in vederea gasirii unei solutii pentru ca acest
cont sa redevina creditor. In cazul in care Partile nu ajung la un acord, realizarea
programului de investitii finantat din Fondul de Lucrari va fi suspendata, pana cand
fondul devine creditor.

La sfarsitul Contractului (prin expirare norrnala sau prin reziliere), daca soldul contului
este creditor, acesta va fi varsat Concedentului. Daca soldul contului este debitor, va fi
rambursat Concesionarului de catre Concedent.

6. TitIul Articolul 29 "Lucrari care nu fac parte din programele de investitii
finantate de Concesionar", se rnodifica si devine :"Lucrari care fac parte din
programele de investitii finantate de Concedent"

7. Primul paragraf din Articolul 33.1 "Tarifele de baza" se modifica si va avea
urmatorul continut :

Tarifele de baza sunt definite in tabelul de mai jos in care tariful To este tariful in Lei
pe metru cub calculat la 1 septembrie 1999, tara TVA ~i alte taxe, cuprinzand
redeventa si care corespunde pentru anul 2000 din tabelul de mai jos Tarifului aprobat
la 17.11.1999 de Oficiul Concurentei.

4



8. Articolul 34 "Pretullucrarilor noi" se modi fica si va avea urrnatorul conti nut:

in afara lucrarilor ce vor fi executate in urma licitatiilor, pretul lucrarilor noi incredintate
direct Concesionarului, conform Sectiunii a 2a - Regimul Lucrarilor, inclusiv montarea
contoarelor, vor f fixate tinandu-se cont de devizul estimativ ~i se vor deconta in baza
situatiilor de lucrari efective.

9. Articolul 52 "Lucrari la obiectivele de folosinla publica" se modi fica si va avea
urrnatorul continut:

Obiectivele de folosinta municipala cuprind in special gurile de spalare si de stropire,
hidrantii de incendiu si gurile de scurgere.

Obiectivele de folosinta colectiva cuprind in special cismelele publice si sanitas, WC-
urile si Mile publice.

Aceste obiective pot fi realizate, mutate sau desfiintate de catre Concesionar la cererea
Concedentului, conform devizelor estimative. Aceste lucrari, inclusiv lucrarile de
intretinere a lor, sunt in sarcina Concedentului.

10. Articolul 54 "Controlul lucrarilor incredintate Concesionarului" se modifica si
va avea urrnatorul conti nut:

Pentru lucrarile incredintate exclusiv Concesionarului prin prezentul Contract,
Concesionarul va tine la dispozitia Concedentului situatiile de lucrari privind cantitatea si
valoarea acestora.

Lucrarile incredintate Concesionarului conform dispozitiilor prezentului Contract vor fi
efectuate conform legislatiei in vigoare.

Un reprezentant numit de Concedent va face parte din comisiile de atribuire a lucrarilor.

11. Articolul 56 "Cheltuieli cu realizarea si intretinerea Bransamentelor si
Racordurilor" se modi fica si va avea urmatorul continut:

Lucrarile de realizare, de deviere si de modificare a Bransarnentelor si a Racordurilor,
prevazute de articolele 50 ~i 51 sunt platite Concesionarului pe baza situatiei de lucrari
efective.

lntretinerea partilor de Bransament ~i de Racord amplasate sub domeniul public este
asigurata de Concesionar, pe cheltuiala lui.
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12. Articolul 57 "Lucrari executate conform devizelor" se modifica ~l va avea
urmatorul continut:

Contravaloarea lucrarilor noi, la a carer finantare Concesionarul nu participa ~i care sunt
atribuite cu titlu exclusiv Concesionarului sau unui executant agreat de acesta, sau tara sa
se faca licitatie, va fi stabilita conform situatiei de lucrari executate.

Sunt atribuite cu titlu exclusiv Concesionarului urrnatoarele lucrari pe domeniul public
sau privat al Concedentului, pana la limita de proprietate a acestuia, iar preturile sunt
stabilite conform situatiei de lucrari:

- lucrarile noi de bransare si de racordare;
- lucrarile la obiectivele de utilitate publica sub presiune sau in serviciu;
- extinderile la cererea tertilor,

13. Articolul 61.3 se modi fica si va avea urrnatorul conti nut:

Plata acestor sume se va face in Lei, reprezentand echivalentul sumei in EURO, la cursul
de schimb al BNR din ziua platii, in termen de 30 de zile de la incetarea Contractului.

In situatia in care Concedentul se aflain imposibilitate de a plati aceste sume, din motive
bugetare sau legale, Concedentul va putea plati aceste sume intr-un termen de maximum '"
un an. In acest caz, sumele datorate se vor calcula in EURO la data incetarii Contractului,
la care se va aplica dobanda la cursul EURIBOR, pana la data platii. Plata se va face in
Lei, la cursul de schimb al BNR din ziua platii.

In cazul incetarii Contractului din culpa Concesionarului suma datorata conform
articolului 61.2 se va plati de Concedent in term en de un an de la incetarea Contractului,
tara a se datora dobanda.

14.ArticoluI66.4.1 se modi fica ~i va avea urmatorul continut :

66.4.1 In cazul rezilierii din culpa Concedentului si in cazurile de reziliere unilaterala din
partea Concedentului in conditiile prevazute de Legea rornana Concedentul va
plati Concesionarului urmatoarele sume :

(i) 50 % din Rezultatul Net Anual Mediu al Concesionarului inrnultit cu nurnarul de
ani ramasi pan a la expirarea norrnala a Contractului de la data rezilierii
Contractului;

(ii) valoarea cheltuielilor facute de Concesionar cu ocazia rezilierii Contractului,
inc!usiv, daca este cazul, a rezilierii anticipate a contractelor de munca si de
lichidare a societatii.
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IS.ArticoluI68.10 se modifica si va avea urrnatorul continut :

68.10 In situatia rezilierii pentru caz de Forta Majora conform articolului 66.2, Partile vor
suporta eventualele prejudicii suferite asa cum vor fi stabilite de catre Expert, in
conditiile articolului 69.3.

16 . Articolul 69 "Clauza de impreviziune" se cornpleteaza cu subpunctul 69.1 b care
are urmatorul conti nut :

69.1 b - 0 diferenta sernnificativa si recunoscuta de Comitetul de Coordonare intre
programele anuale si multianuale ce rezulta din planul director al serviciilor de
alimentare cu apa si de canalizare prevazut la articolul 7.1 si Anexa 2 a prezentului
Contract (Programul orientativ al investitiilor pe 15&25 de ani) care este astfel incat
sa modifice nivelul si structura tarifului, valoarea redeventei ~i a fondului de lucrari.
Comitetul de Coordonare este obligat sa raspunda intr-un termen de maxim 60 de zile
de la primirea planului director.

17. Punetul 70.1.1 (ii) din Artieolul 70.1 se modi fica ~i va avea urmatorul conti nut :

(ii) ar putea fi platite Concedentului prin efectul unui contract de asigurare, caz in care
Concesionarul va fi obligat sa plateasca diferenta dintre suma platita de asigurator
(despagubirea) si valoarea daunelor, sau

18. Artieolul 70.1.3 se modi fica si va avea urrnatorul conti nut:

70.1.3. Cu exceptia despagubirilor prevazute la Art. 70.1.1 ~i 70.1.2, a penalitatilor si
garantiilor contractuale acordate reciproc de cele doua Parti prin prezentul
Contract, fiecare Parte renunta anticipat la orice recurs, actiune in pretentii sau
orice alta actiune in repararea prejudiciilor, directe sau indirecte, irnpotriva
celeilalte Parti,

19. Articolul 70.2. "Limitarea responsabilitatii" se modi fica ~I va avea urrnatorul
conti nut :

Contravaloarea despagubirilor pe care Partile Ie pot acorda in temeiul Art. 70.1.1., nu va
depasi pentru perioada unui an contractual echivalentul in lei a 50.000 Euro si ,cumulat,
pentru intreaga durata a Contractului, echivalentul in lei a 500.000 Euro.
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20. Articolul 71 "Garantia" se modifica si va avea urmatorul continut:

Concesionarul are obligatia ca, in termen de 90 de zile de la data semnarii Contractului de
Concesiune, sa depuna Concedentului 0 garantie bancara pentru 0 suma reprezentand
echivalentul in lei a 500.000 Euro.

Concedentul va putea utiliza aceasta garantie pentru a acoperi, daca este cazul,
penalitatile sau orice alta suma datorata de Concesionar conform prezentului Contract.

21 . Articolul 76 "Dispozitii finale" se modifica si va avea urrnatorul continut:

Prezentul Contract se poate modi fica si completa prin acte aditionale, cu acordul Partilor.

Prezentul Act Aditional a fost incheiat in limbile romana ~l franceza, in cate doua
exemplare originale, versiunea in limba romana prevaleaza.

Toti termenii scrisi cu majuscule au acelasi inteles cu cei din Contractul de Concesiune.

Ploiesti, 4 aprilie 2001

Pentru Municipiul Ploiesti,
;-;~i-tj,Ai~/,q',,-

Emil,Calota ',;\,
Primir --%1

l.~ L"p~N~;\t~'~ s: I
::..,-,

Pentru SC Apa Nova Ploiesti SRL,
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