
HOTARAREA Nr. 113 
Privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Salubrizare a Mun. Tulcea, prin Act Aditional 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la 
data de 25.09.2008; 
 Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare 
a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea, prin act aditional, proiect 
din inititiva primarului; 
 Luand in discutie raportul Servicii Publice SA, inregistrat sub nr.28787/11.09.2008; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere : 

- prevederile legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile legii nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 3 lit.b, art. 45  alin. 1 si  art. 49 din legea 
215/2001privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
HOTARASTE 

 
Art. 1 Se aproba modificarea Contractului de Delegarea Gestiunii Serviciilor Publice de 
Salubrizare a Municipiului Tulcea, prin Act Aditional. 
Art. 2 Se aproba Actul Aditional pentru modificarea Contractului Cadru de Delegarea 
Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea. 
Art. 3 Se mandateaza Primarul Municipiului Tulcea sa incheie Actul Aditional la Contractul 
de Delegare a Gestiunii prin Concesiune cu SERVICII PUBLICE SA, Act Aditional prevazut 
in anexa nr. 1. 
Art. 4 Anexa nr. 1 face parte integranta la prezenta hotarare. 
Art. 5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor 
interesate pentru ducerea la indeplinirea a prevederilor sale. 
 

Hotararea a fost votata cu un nr. de 21 voturi. 
 
 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              ANTON Valeriu 



 
 
 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 113/25.09.2008 
 
 

ACT ADITIONAL  
La contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului 

Tulcea prin concesiune  

 Partile: 

     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  

Servicii Publice SA cu sediul în localitatea Tulcea, str. Progresului nr. 28 judeţul 

Tulcea, reprezentată prin Jipa Cezar, având funcţia de director general în calitate de 

concesionar, pe de o altă parte, 

 

de comun acord au convenit incheierea prezentului act aditional, astfel: 

 

Art. 1 Se modifica adresa sediului social  al Servicii Publice SA din Tulcea, str. 

Progresului nr. 28, in Tulcea, str. Mahmudiei nr. 17. 

 

Art. 2 Se modifica art. 7 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, care va avea următorul 

conţinut: ”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 

trimestrial până pe data de 15 ale trimestrului următor pentru trimestrul anterior. Rata 

trimestrială a redevenţei va fi de 73 880,46 lei şi reprezintă valoarea redevenţei anuale 



împărţite la 4 trimestre. Aceasta redeventa este stabilita la data incheierii prezentului contract, 

ca echivalent al amortizarii anuale a bunurilor concesionate”. 

 

 
Art.3 Celelalte prevederi ale contractului raman valabile asa cum au fost ele convenite  

si semnate de parti. 

Art. 4 Prezentul act aditional intra in vigoare incepand cu data de ________________. 

 

Incheiat azi, _____________________ , in 2 (doua ) exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte contractanta. 

 
  Concedent,                                                                                Concesionar,   
  CONSILIUL LOCAL                                                       SERVICII PUBLICE SA       AL 

MUNICIPIULUI  TULCEA                                                               TULCEA   
 

     PRIMAR                                                                                      DIRECTOR GENERAL 
Dr.Ing. Hogea Constantin                                                                          Cezar Jipa 

                             
 


