
  

HOTARAREA Nr. 353 
Privind aprobarea Contractului Cadru de Delegare  

a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare 
a Municipiului Tulcea 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit in şedinţa ordinara la data 
de 19.12.2007; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului Cadru de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa 
primarului; 
 Luând in discuţie raportul Serviciului Gospodărie Comunală, înregistrat sub nr. 
46630/11.12.2007; 
 Reţinând avizele de specialitate comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Având in vedere : 

- dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare 

- prevederile legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- prevederile legii nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.195/2007; 
- în temeiul dispoziţiilor art. 36, art. 45  alin. 1 si  art. 49 din legea 215/2001 privind 

administraţia publica locala republicata 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aproba Contractul Cadru de Delegarea Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a 
Municipiului  Tulcea, conform anexa nr. 1 si anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 
Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea sa încheie contractul de delegare a 
gestiunii prin concesiune cu SC SERVICII PUBLICE SA, contract prevăzut in anexa nr. 1. 
Art. 3 Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 fac parte integranta la prezenta hotărâre. 
Art. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor 
interesate pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor sale. 
 
 
Hotărârea a fost votata cu un nr. De 15 voturi. 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      SECRETAR,         CONSILIER, 
           Jr. Brudiu Maria                                               Marianciuc Mariana 



  

Anexa nr.1 la HCL nr. 353/2007 

CONTRACT 
de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 

Municipiului Tulcea prin concesiune 
  
    CAP. I    PĂRŢI CONTRACTANTE 
    Între  Consiliul Local al municipiului  Tulcea , cu sediul în Tulcea , str. Păcii, nr. 20, judeţul Tulcea, 
reprezentat  prin dr. Ing. Constantin HOGEA, având funcţia de Primar, în calitate de concedent, pe 
de o parte, 
    şi 
    Societatea Comercială  Servicii Publice RO 22618640 SA, codul unic de înregistrare , cu sediul 
principal în Municipiul Tulcea, str. Progresului, nr. 28, judeţul Tulcea, reprezentată prin domnul Cezar 
Jipa, având funcţia de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de 
___/___/_______, la sediul concedentului, în temeiul prevederilor  Legii nr. 101/2006 Legea serviciului 
public de salubrizare, ale legii nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind 
incinerarea deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 
privind evidenţa gestiunii deşeurilor pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deseurile 
periculoase, ale Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a ambalaje, ale Ordin nr. 110/2007 
localităţilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de  delegare 
a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor prin concesiune, ale Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contratelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare  a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, s-a încheiat prezentul contract de 
concesiune. 
    CAP. II    OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

ART. 1 
    Obiectul contractului de concesiune este prestarea serviciului public de salubritate in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 
ART. 2 

Serviciile publice de salubrizare din prezentul contract de concesiune cuprind următoarele activităţi :  
    a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 
    b) sortarea deşeurilor municipale; 
    c) gestionarea animalelor fara stapan; 
    d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
    e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a      acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ; 
    f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj; 



  

    g) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 
populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice etc.); 
    h) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei; 
    i) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări; 
ART. 3 
    Obiectivele concedentului sunt: 
    a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor 
servicii; 
    b) promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; 
    c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
    d) protecţia mediului înconjurător. 
 

    CAP. II    DISPOZIŢII GENERALE 
ART. 4 
    Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele: 
 a) inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului public de salubrizare; 

 b) caietul de sarcini privind prestarea serviciului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 274/2007; 

c) regulamentul serviciului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 274/2007; 
d) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat. 

ART. 5 
    (1) Consiliul Local Tulcea păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de 
dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Tulcea, precum şi dreptul de a urmări, de a 
controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare: 
    a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare; 
    b) calitatea serviciilor prestate/furnizate; 
    c) parametrii serviciilor furnizate/prestate; 
    d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 
modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredinţată prin 
contractul de concesiune; 
    e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare; 
    (2) Prezentul contract este supus monitorizarii autoritatilor competente ale statului in conformitate cu 
reglementarile in vigoare; 
    (3) La încheierea contractului de concesiune  tarifele aplicate sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliulu  

privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea Local nr. 365/2006 
deseurilor menajere si comerciale, asimilate celor menajere, de la persoanele juridice din municipiul Tulcea, 
pentru anul 2007 si  nr. 341/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru Hotărârea Consiliului Local
anul 2007, în vigoare la data încheierii contractului si vor putea fi modificate anual prin Hotarare de Consiliu  

 Local.
 
    CAP. III    TERMENUL 
ART. 6 



  

  Durata contractului de concesiune este de 3 ani, începând de la data semnării contractului, cu drept 
de prelungire în situaţia în care societatea îşi realizează programul de investiţii pentru reabilitarea bazei 
tehnico-materiale existente la semnarea contractului . 
   CAP. IV    REDEVENŢA 
ART. 7 
Redeventa anuala a concesiunii bunurilor si serviciilor concesionate este in suma de 295.521,84 lei /an, 
conform anexelor nr. 1.1, 1.2 si 1.3, si va fi achitata de concesionar lunar până pe data de 15 ale lunii 
următoare pentru luna anterioară. Rata lunară a redevenţei va fi de 24 626, 82 lei şi reprezintă valoarea 
redevenţei anuale împărţite la 12 luni. 
Aceasta redeventa este stabilita la data incheierii prezentului contract, ca echivalent al amortizarii 
anuale a bunurilor concesionate. 

 ART. 8 
(1) Neplata redeventei sau efectuarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la calcularea de 

cu cele utilizate pentru plata obligatiilor fata de bugetul de majorari pentru intarziere egale cu 
stat.  

(2) Neplata redeventei datorate timp de 3 luni consecutive, conduce la rezilierea contractului. 
(3) Redeventa va fi platita cu OP in contul nr. RO60TREZ64121300205XXXXX deschis la 

Trezoreria Tulcea . 
 

ART. 9 Redeventa poate fi alocata direct de catre concesionar pentru cofinantarea unor lucrari ca: 
reparatii capitale, dotari, investitii asupra bunurilor concesionate sau pentru realizarea unor obiective 
nominalizate de concedent si cu aprobarea expresa a acestuia. 
ART. 10 Redeventa va fi majorata de cate ori concedentul pune la dispozitia concesionarului alte bunuri 
sau va fi diminuata in urma unor casari ori declasari. Redeventa va fi integrata in preturi si tarife, 
constituind unul din elementele de cost ale acestora. 
ART. 11 
    Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu 
titlu de garanţie o sumă fixă reprezentând 5 % din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de 
acesta şi datorată pentru primul an de activitate; garanţia se depune de către concesionar la o bancă 
comercială care are sediul sau filiale în localitatea Tulcea, într-un cont purtător de dobândă din care 
concedentul va putea preleva penalităţile şi sumele datorate de concesionar în baza contractului. 
ART. 12 
    Această sumă cu titlu de garanţie este de 14.776,09 lei. 
 
CAP. VII TARIFE PRACTICATE ŞI FORMULELE DE ACTUALIZARE A ACESTORA. MODUL DE 
ÎNCASARE A FACTURILOR 
ART. 13  
Tarifele practicate sunt privind aprobarea tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 365/2006 
pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea deseurilor menajere si comerciale, asimilate 
celor menajere, de la persoanele juridice din municipiul Tulcea, pentru anul 2007 si Hotărârea 

 nr. 341/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2007. Consiliului Local
(2) Concedentul are obligaţia de a efectua plata serviciilor prestate de către concesionar, lunar, în baza facturilor 
emise în conformitate cu situaţiile de plată confirmate. 
(3) Concedentul are obligaţia de a efectua plata în termen maxim de 30 de zile de la depunerea facturii de către 
concesionar. 



  

(4) Neplata de către concedent a facturilor, în termen de 30 de zile de la depunerea acestora conduce la calculul la 
cu cele utilizate pentru plata obligatiilor fata de bugetul calcularea de majorari pentru intarziere egale cu 

de stat pentru fiecare zi  de întârziere, la suma ramasa de plata si dă dreptul concesionarului de a diminua 
ritmicitatea prestaţiilor. 
(5) Actualizarea tarifelor se face in baza Hotararilor de Consiliu Local, cu indexarea corespunzatoare indicelui de 
inflatie pentru anul viitor si a eventualelor majorari semnificative la manopera si materiale. 
 
    CAP. VII    DREPTURILE PĂRŢILOR 
    Drepturile concesionarului 
ART. 14 
    Operatorul are următoarele drepturi: 
    1. de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice 
de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune; 
    2. de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat; 
    3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării obligaţiilor 
contractuale de către Consiliul Local Tulcea, conform legislaţiei în vigoare; 
    4. de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor 
şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia; 
    5. de a aplica tariful aprobat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost; 

exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-6. 
teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii. 

     Drepturile concedentului 
ART. 15 
    Concedentul are următoarele drepturi: 
    1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi 
modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând 
respectarea obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune; 
    2. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive 
excepţionale legate de interesul naţional sau local; 
    3. de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente; 
    4. de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o 
concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de 
amenajare a teritoriului; 
    5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice 
aferente serviciilor publice de salubrizare; 
    6. de a realize Indicatorii minimali de performanţă şi de evaluare a serviciului public de salubrizare a 
municipiului Tulcea stabiliti  în Anexa la Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public 
de salubrizare.  
    (2) Standardele minime de calitate ale activităţilor şi serviciilor publice prestate sunt cele asumate de către  
concesionar prin ofertă şi se  referă la: 
a) precolectarea deşeurilor municipale se va face numai în recipiente standardizate şi în număr suficient pentru 
depozitarea temporară a deşeurilor între două ridicări; 
b) dotarea locurilor de depozitare cu recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale, inclusiv a celor 
de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile; 



  

c) personalul care deserveşte autogunoierele să nu lase resturi de deşeuri pe platforma de precolectare, locul de 
amplasare a recipientelor; 
d) operatorul să comunice graficul de colectare utilizatorului; 
e) să fie respectat graficul stabilit de ridicarea deşeurilor municipale; 
f) dezinfectarea periodică a recipientelor de precolectare; 
g) transportul deşeurilor municipale să se facă cu autogunoiere speciale, ce are o stare tehnică şi de întreţinere 
bună, personalizate cu numele operatorului; 
h) deşeurile municipale să fie depozitate numai în depozitele autorizate; 
i) autogunoierele să fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare în vigoare; 
j) suprafeţele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de curăţenie prin executarea tuturor 
lucrărilor necesare – şi va fi adus la cunoştinţa concedentului înainte de începerea lucrărilor astfel programate. 
    (3) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice 
de salubrizare, având în vedere: 
    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
    b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
    c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare; 
    d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării. 
ART. 16 
    Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare se referă la: 

1. contractarea serviciilor de salubrizare 

 măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate               2.  

 facturarea şi încasarea contravalorii prestaţiilor         3.  

 răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor    4.  

 indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a     serviciului5.  

 indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi  conform contractului de 6.
furnizare/prestare.                    

   
   CAP. IX    OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
    Obligaţiile concesionarului 
ART. 17 
    Concesionarul are următoarele obligaţii: 
    1. să obţină de la autorităţile competente autorizatiile prevazute de normele legale; 
    2. să respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune; 
    3. să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 
salubrizare a Municipiului Tulcea şi legislaţia în vigoare; 
    4. să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile 
prevederilor Regulamentului serviciului public de salubrizare a Municipiului Tulcea; 
    5. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin anexa nr 1 la Regulamentul de  organizarea si 
functionarea serviciului de salubritate. 



  

    6. să furnizeze Consiliului Local Tulcea şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la 
toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice 
de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare; 
    7. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare; 
    8. să preia de la Directia Servicii Publice, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, 
precum şi personalul angajat aferent realizării serviciilor  contractate, conform Hotărârea Consiliului 
Local nr. 195/2007 privind constituirea SC SERVICII PUBLICE SA prin reorganizarea Directiei Servicii 
Publice; 
    9. să efectueze serviciul public de salubrizare în condiţii de calitate şi eficienţă; 
    10. să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare; 
    11. să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii; 
    12. să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de concesiune; 
    13. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de 
concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare să fie cel puţin egală 
cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului; 
    14. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi din 
diferenţa de tarif pentru protecţie socială; 
    15. să propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului 
concesionat în baza legislaţiei în vigoare; 
    16. să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia 
patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în 
contabilitatea concedentului; 
    17. să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la 
încetarea contractului de concesiune ; 
    18. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând 
forţa majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, 
în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent ; 
    19. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru 
asigurarea continuităţii activităţii ; 
    20. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a 
muncii ; 
    21. să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaţia tehnico-economică 
referitoare la serviciul gestionat ; 
    22. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea 
secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, 
protecţia muncii ; 
    23. la încetarea contractului de concesiune se poate încheia cu concedentul un contract de vânzare-
cumpărare având ca obiect bunurile de preluare prevăzute ca atare în anexele nr.1.2 şi  1.3. la 
prezentul contract, în privinţa cărora concesionarul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi ; 
    24. în cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de 
natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica de îndată acest 



  

fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau 
serviciului public ; 
    25. concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, activităţii ori prestarea serviciului în 
noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, fără a putea solicita încetarea acestuia ;     

 
   Obligaţiile concedentului 
ART. 18 
    Concedentul are următoarele obligaţii: 
    1. să elaboreze si să aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a prestatorilor de servicii 
care desfăşoară activităţi de salubrizare pe baza normelor-cadru prevăzute de lege; 

privind aprobarea     2. să aprobe tarifele pentru serviciile de salubrizare, conform Ordin nr. 109/2007 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor  ;
    3. să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, cu 
inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare; 
    4. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune; 
    5. să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
    6. să-şi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilităţile şi obligaţiile 
ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina 
operatorului prin contractele de concesiune; 
    7. să nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
concesiune; 
    8. să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres 
de lege; 
     9. să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 
concesionarului. 
 
    CAP. X CANTITATEA ŞI CALITATEA SERVICIILOR, INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

ART. 19 
    (1) Indicatorii minimali de performanţă şi de evaluare a serviciului public de salubrizare a municipiului 
Tulcea sunt cei stabiliti  în Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare.
  
    (2) Standardele minime de calitate ale activităţilor şi serviciilor publice prestate sunt cele asumate de către  
concesionar si se refera  la: 
a) precolectarea deşeurilor municipale se va face numai în recipiente standardizate şi în număr suficient pentru 
depozitarea temporară a deşeurilor între două ridicări; 
b) dotarea locurilor de depozitare cu recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale, inclusiv a celor 
de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile; 
c) personalul care deserveşte autogunoierele să nu lase resturi de deşeuri pe platforma de precolectare, locul de 
amplasare a recipientelor; 
d) operatorul să comunice graficul de colectare utilizatorului; 
e) să fie respectat graficul stabilit de ridicarea deşeurilor municipale; 



  

f) dezinfectarea periodică a recipientelor de precolectare; 
g) transportul deşeurilor municipale să se facă cu autogunoiere speciale, ce are o stare tehnică şi de întreţinere 
bună, personalizate cu numele operatorului; 
h) deşeurile municipale să fie depozitate numai în depozitele autorizate; 
i) autogunoierele să fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare în vigoare; 
j) suprafeţele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de curăţenie prin executarea tuturor 
lucrărilor necesare – şi va fi adus la cunoştinţa concedentului înainte de începerea lucrărilor astfel programate. 
    (3) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice 
de salubrizare, având în vedere: 
    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
    b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
    c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare; 
    d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării. 
 ART. 20 
    Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare se referă la: 

1. contractarea serviciilor de salubrizare 

 măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate               2.  

 facturarea şi încasarea contravalorii prestaţiilor         3.  

 răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor    4.  

 indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a     serviciului5.  

 indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi  conform contractului de 6.
furnizare/prestare.   

                  
    CAP. XI    ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
ART. 21 
    (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: 
    a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia în condiţiile legii; 
    b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina concesionarului; 
    c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina concedentului; 
    d) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a presta serviciile, prin renunţare, cu plata 
unei despăgubiri; 

   e) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face numai 
prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-
economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se 
percep daune; 



  

în cazul în care concesionarului i se retrage atestarea emisă de A.N.R.S.C. privind furnizarea/prestarea     f) 
serviciului public de salubrizare sau când aceasta nu este prelungită după expirarea termenului pentru care a fost 
acordată; 
    g) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor 
reglementate de lege. 
    (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de 
concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: 

 a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la 
expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul 
concesiunii, conform anexei nr. 1.1.; 

 b)  bunurile de preluare care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concesionarului, 
în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în 
schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată. Sunt bunuri de preluare 
bunurile care au aparţinut concedentului şi au fost utilizate de către concesionar pe durata 
concesiunii, conform anexei nr.1.2. şi 1.3.; 

c) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în                          
proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au 
fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), conform 
anexa nr.1.4. 

 
ART. 22 
    (1) Pe perioada derulării contractului de concesiune operatorul va  respecta condiţiile impuse de 
documentele de autorizare privind protecţia mediului, conform legislaţiei in vigoare. 
    (2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce 
se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de 
conformare la cerinţele de mediu. 

CAP. XIII POLITICA DE MENŢINERE ŞI RECALIFICARE A FORŢEI DE MUNCĂ, PRECUM ŞI 
PROTECŢIA ACESTEIA PE DURATA VALABILITĂŢII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

ART. 23 
Personalul angajat al concesionarului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv si / 

sau individual de muncă. Concesionarul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajaţi, în 
vederea perfecţionării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri. 

Numărul anual al angajaţilor concesionarului va fi stabilit de acesta, în funcţie de politicile strategiile 
acţionariatului, prin consultări periodice cu concedentul. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensaţii 
prevăzute de lege sau contracte colective. 
    CAP. XIV 
PROGRAMUL LUCRARILOR DE INVESTITII 
Art. 24  Programul lucrarilor de investitii se supune anual spre a fi aprobat de Adunarea Generala a 
Actionarilor in functie de procentul alocat acestui scop din profitul obtinut de societate. 
   CAP. XV 
SARCINILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR IN DOMENIUL INVESTIILOR 
Art. 25 (1) Finantarea lucrarilor se asigura, dupa caz, din urmatoarele surse:  
- fonduri proprii ale operatorului; 
- fonduri ale concedentului. 



  

(2) Investitiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor publice 
de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune, conform 
normativelor in vigoare. 
(3) Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale operatorului raman in proprietatea acestora pe 
perioada derularii contracului de concesiune, urmand ca la incetarea contractului acestea sa se 
repartizeze 100% prin contract de vanzare cumparare catre concesionar. 
(5) Investitiile care se realizeaza din fondurile concedentului vor fi trasferate spre administrare 
concesionarului  care va asigura si amortizarea acestora cu modificarea corespunzatoare a redeventei. 
Se vizeaza reabilitarea,  modernizarea si dezvoltarea serviciului public de salubritate. 
(4) Concedentul se obliga sa aiba in vedere inlocuirea permanenta a tehnicii cu durata de functionare 
expirata astfel incat sa nu produca perturbatii asupra calitatii sau cantitatii activitatii prestate. 
(5) Operatorul trebuie sa asigure beneficiarului serviciului de salubritate urmatoarele: 

 - dotarea cu europubele de 240 litri la locuintele individuale si locuintele 11bligat cu mai putin de 
10 locatari; 

 - dotarea cu europubele de 240 litri sau eurocontainere de 1,1 mc la asociatiile de 11bligate11u11, 
agenti economici si institutii publice. 

 - Amenajare de platforme de precolectare selectiva deseuri; 
Aceste investitii  vor fi finantate de operator si se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului 
de concesiune. 

(6) Investitiile de orice natura si din orice surse de finantare se vor realiza in conformitate cu legislatia 
incidenta in domeniu.  
CAP. XIV ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRELUAT 
Art. 26 Administrarea patrimoniului public si privat preluat se face conform legislatiei in vigoare. 
CAP. XVII  FORŢA MAJORĂ 
ART. 27 
    Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 
mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de 
concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost 
cauzată de forţă majoră. 

    Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 24 ore 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
    Dacă în termen de 7 zile de la producere evenimentul 11bligate11u nu încetează, părţile au dreptul 
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune-interese. 
        CAP. XVIII    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

ART. 28 
(1) Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract de concesiune 
atrage raspunderea contractuala a partii in culpa. 
(2) Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese. 
    CAP. XIX    LITIGII 
ART. 29 



  

Eventualele litigii ivite intre parti in legatura cu incheierea, interpretarea sau executarea 
prezentului contract, vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care litigiile nu se pot solutiona pe 
cale amiabila, acestea vor fi deferite spre solutionare instantelor judecatoresti  de drept comun .  
    CAP. XX    ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ  
ART. 30 
    Prezentul contract-cadru de concesiune are la bază următoarele documente de referinţă: 
a) Legea nr. 101/2006 Legea serviciului public de salubrizare  ,  
b) Legea 51-2006- legea serviciilor comunitare de utilitati publice,  
c) Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,  
d) Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
e) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deseurile periculoase,  
f) Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje,  

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a g) ORDIN nr. 110/2007 – 
localităţilor, 
h) Hotărârea Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de  delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a localităţilor prin concesiune,  
i) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contratelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  
j) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare  a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006., s-a încheiat prezentul contract de 
concesiune. 

    ART. 31 
    Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
    Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, cu 
notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, 
după caz. 
        Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 2 (două) 
exemplare. 

Concedent,                                                                            Concesionar,                       
                  CONSILIUL LOCAL                                          SC SERVICII PUBLICE SA   
          AL MUNICIPIULUI  TULCEA                                                               TULCEA   
 

          PRIMAR                                                                                 DIRECTOR GENERAL 
Dr.Ing. Hogea Constantin                                                                                Cezar Jipa 

 


