
HOTARARE NR.108 
PRIVIND APROBAREA ACTELOR ADITIONALE LA CONTRACTUL DE 

CONCESIUNE NR.29865 /  05.10.2005 
 
 
 
 
         Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea , intrunit in sedinta 
ordinara la data de 28 mai 2009; 
          Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Actelor Aditionale la 
Contractul privind ,,Delegare prin concesiune a activitatii de infiintare si 
administrare a unui depozit ecologic in municipiul Tulcea si asanarea si inchiderea 
ecologica a depozitului de deseuri existent al municipiului Tulcea “  nr. 29865 din 
05.10.2005, conform legislatiei in vigoare; 
         Luand in discutie raportul prezentat de Serviciul Gospodarie Comunala din 
cadrul Primariei municipiului Tulcea, inregistrat sub nr. PG 13518 / 20.05.2009; 
 
         Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 
         Avand in vedere : 
1.Regulamentul cadru a serviciului de salubrizare a localitatilor , aprobat prin 

Ordinul 110/2007 ; 

2. Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de salubrizare a 

Municipiului Tulcea , aprobat prin H.C.L. 274 / 25.10.2007 ; 

3. H.C.L. 130 / 21.04.2005 privind aprobarea delegarii  gestiunii prin concesiune a 

activitatii de infiintare si administrare a depozitului ecologic de deseuri situat in 

municipiul Tulcea si inchiderea ,monitorizarea si postmonitorizarea gropii de 

gunoi existenta ; 

4. Legea 51 / 2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice ; 

5. Legea 101 / 2006 – Legea serviciului de salubrizare a localitatilor  ; 

6.  Contractul privind ,,Delegare prin concesiune a activitatii de infiintare si 

administrare a unui depozit ecologic in municipiul Tulcea si asanarea si inchiderea 



ecologica a depozitului de deseuri existent al municipiului Tulcea “  nr. 29865 din 

05.10.2005 . 

         In baza dispozitiilor, art. 36 pct. 1 si pct. 2 lit. d, pct. 6 lit. a, pct. 14  din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 
         In temeiul art. 45 pct. 1 si pct. 6 si art. 49 pct.1 si 2  din Legea administratiei 
publice locale nr.215 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

HOTARASTE : 
 
 

          Art.1– Se aproba Actele aditionale la Contractul privind ,,Delegare prin 

concesiune a activitatii de infiintare si administrare a unui depozit ecologic in 

municipiul Tulcea si asanarea si inchiderea ecologica a depozitului de deseuri 

existent al municipiului Tulcea “  nr. 29865 din 05.10.2005, conform anexelor  1-3 

; 

 

Art.2 –  Anexele 1  –  3 , fac parte integranta din prezenta hotarare ;   
           

Art.3 – Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotarari autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a 
prevederilor sale. 

 
 

        Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
           
             Jr.BRUDIU Maria                                                                     BLEJAN George 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            

ANEXA nr.1 la H.C.L. nr.108/ 28.05.2009  
 
 

ACT ADITIONAL   Nr. 1   
LA CONTRACT NR. 29865/ 05.10.2005 

”Delegare prin concesiune a activitatii de infiintare si administrare a unui depozit 
ecologic in municipiul Tulcea si asanarea si inchiderea ecologica a depozitului de 

deseuri existent al Municipiului Tulcea 
 

                          1.Parti contractante 
                      Între Consiliul Local al municipiului Tulcea, cu sediul în Tulcea, 
str.  Păcii nr. 20,   judetul Tulcea, reprezentata prin  dr.    ing.    Constantin         
Hogea – Primar şi  Ec. Grigore Elena – director economic, în calitate de 
Concedent, pe de o parte, 

        si 
                     Societatea Comercială ECOREC SA, codul unic de inregistrare 
13894301, cu sediul principal  în   Popesti-Leordeni,  strada Soseaua de Centura,  
nr.2, judetul  Ilfov, reprezentata prin Victor Dombrovschi, avand functia de 
administrator-director general,  în calitate de Concesionar,  
 
                       2.Obiect: 
                       2.1. Obiectul actului aditional il constituie modificarea art.15 pct. 29, 
din contractul 29865/05.10.2005, care va avea urmatorul cuprins: 
                       ,,Art.15 pct. 29. Punerea in functiune a primei celule a depozitului 
ecologic va fi la 6(sase) luni de la data eliberarii Autorizatiei de Construire a 
Obiectivului ,, Depozit ecologic deseuri nepericuloase si periculoase stabile 
nereactive (industriale nepericuloase)” de catre Consiliul Local al municipiului 
Tulcea”. 



                        3.Dispozitii finale 
                        3.1. Celelalte clauze ale contractului raman nemodificate. 
 
                         Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul 
mentionat  şi s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                 

CONSILIER, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr.108/ 28.05.2009  
 
 

ACT ADITIONAL   Nr. 2   
LA CONTRACT NR. 29865 / 05.10.2005 

”Delegare prin concesiune a activitatii de infiintare si administrare a unui depozit 
ecologic in municipiul Tulcea si asanarea si inchiderea ecologica a depozitului de 

deseuri existent al Municipiului Tulcea” 
 

                          1.Parti contractante 
         Intre Consiliul Local al municipiului Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.  Păcii 
nr. 20,  judetul Tulcea, reprezentata prin  dr.ing.  Constantin  Hogea – Primar şi  
Ec. Grigore Elena – director economic, în calitate de Concedent, pe de o parte, 

si 
          Societatea Comercială ECOREC SA, codul unic de inregistrare 13894301, 
cu  sediul principal în  Popesti-Leordeni, str. Soseaua de Centura nr.2, judetul  
Ilfov, reprezentata prin Victor Dombrovschi, avand functia de administrator-
director general,  în calitate de Concesionar,  

a intervenit prezentul act aditional 
 
Art.1.Obiectul actului aditional il constituie modificarea art. 15 pct. 29, 

precum si actualizarea Cap. IX – Cantitatea si calitatea serviciilor, indicatori de 
performanta din contractul 29865/05.10.2005 in conformitate cu „Regulamentul 
cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor,, aprobat prin Ordin 110/2007. 

Art.2.Art.15 pct. 29. va avea urmatorul cuprins: „Punerea in functiune a 
primei celule a depozitului ecologic se va face pana la data de 31 decembrie 2008”. 

Art.3.Indicatorii de performanta, calitatea si cantitatea serviciilor se vor 
aplica cu respectarea prevederilor „ Regulamentului cadru al serviciului de 
salubrizare a localitatilor ,,aprobat prin Ordin 110/2007 si in conformitate cu 
H.C.L. 274/25.10.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea. 

Art.4. Anexa nr. 2.a. la H.C.L. 274/25.10.2007 face parte integranta din 
prezentul contract. 



Art.5.Celelalte clauze ale contractului raman nemodificate. 
 
          Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul mentionat  şi s-a 
încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                 

CONSILIER, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXA nr.3 la H.C.L. nr.108/ 28.05.2009  
 

ACT  ADITIONAL Nr.3 
La CONTRACT Nr.29865/05.10.2005 

 
“Delegare prin  concesiune a activitatii de infiintare si administrare a unui depozit ecologic in 

municipiul Tulcea  si asanarea si inchiderea  ecologica a depozitului de deseuri existent al 
municipiului Tulcea” 

 
1.Parti contractante  
         Intre Consiliul Local al Municipiului Tulcea , cu sediul in Tulcea ,str.Pacii 
nr.20,judetul Tulcea,   reprezentata prin dr. ing.Constantin Hogea-primar si  
ec.Grigore Elena- director economic,in calitate de concedent, pe de o parte , 
si 
         Societatea Comerciala Ecorec SA codul unic de inregistrare  13894301, cu 
sediul principal in Popesti-Leordeni,str. Soseaua de Centura nr.2, judetul 
Ilfov,reprezentata prin Victor Dombrovschi, avind functia de administrator –
director general, in calitate de concesionar, 
         a intervenit prezentul act aditional: 
 
          Partile semnatare convin urmatoarele : 
 
         Art.1. art. 15.pct. 30 de la CAP.VIII –Obligatiile concesionarului,va avea 
urmatorul cuprins : “sa finalizeze toate lucrarile pentru  inchiderea ecologica a 
gropii de gunoi existente pina in anul 2015 in conformitate cu  Anexa nr. 5 la H.G. 
349/2005”, respectand toate prevederile legale in domeniu  precum si modificarile 
legislative ulterioare semnarii acestui act . 
        Art.2. art.15   de la CAP.VIII –Obligatiile concesionarului,se completeaza cu 
urmatoarele aliniate : 
   (33)    Pentru punerea in functiune a fiecarei celule a depozitului ecologic , 
partile vor semna un proces-verbal in termen de 30 zile de la notificarea 
concesionarului. 
    (34) Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru 
închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru 
închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, in 
conformitate cu H.G. 349/2005 . 
         Art.3.  art.20 alin.1  ,de la CAP.X –Tarife , va avea urmatorul cuprins:   



,, Tariful perceput pentru depozitarea deseurilor menajere si asimilate acestora, 
conform ofertei depuse la depozitul ecologic, este de 53,48 lei/to deseu din care 
T.V.A. 8,54 lei/to deseu . Acesta se va aplica dupa finalizarea urmatoarelor  
investitii ( compactor , incarcator , cisterna, tractor cu remorci  ,  perdea vegetala )  
stabilite prin oferta depusa , documentatia de licitatie , proiect, Autorizatie 
Construire ,  Autorizatie Integrata de Mediu .Pentru statia de epurare partile prevad 
ca aceasta se va pune in functiune pana la data de 16.09.2009 . In situatia in care 
aceasta obligatie nu va fi indeplinita , tariful va fi cel prevazut la art.20, alin.5  .  
 
 
         Art.4.  art.20 alin.2  ,de la CAP.X –Tarife , va avea urmatorul cuprins:   
,, Reactualizarea tarifului prevazut la art.20,alin.1 cu indicele de inflatie comunicat 
de Comisia Nationala de Statistica se face la cererea concesionarului in 
conformitate cu prevederile legislative in domeniu , anual in luna ianuarie cu 
indicele de inflatie aferent anului precedent, incepand cu anul 2010.  
         Art.5.  art.20 ,de la CAP.X –Tarife , se completeaza cu urmatoarele  aliniate :   
(5) ,, Tariful perceput pentru depozitarea deseurilor menajere si asimilate acestora 
la depozitul ecologic , este de 45,00 lei/to deseu din care T.V.A. 7,18 lei / to deseu, 
incepand de la data punerii in functiune a primei celule si pana la finalizarea  
investitiilor stabilite la art.20, alin. 1 .  
 (6) ,, Tariful perceput pentru depozitarea deseurilor menajere si asimilate acestora 
la depozitul neconform din soseaua Agighiol de la data de 01.01.2009 pana la data 
punerii in functiune a primei celule a depozitului ecologic este de 5,60 lei/mc 
deseu la care se adauga  T.V.A. in valoare de 1,06  lei/ mc deseu . 
         Art.6.  art.20 alin 3,de la CAP.X –Tarife , va avea urmatorul cuprins  : “Plata 
serviciilor prestate se va face de catre concedent in termen de 30 zile de la data 
emiterii facturii, pe baza situatiilor de plata lunare insotite de documentele 
justificative intocmite de concesionar la momentul depozitarii   in conformitate cu 
legislatia in vigoare si prezentate  catre concedent  . 
         Art.7. Celelalte clauze ale contractului  ramin nemodificate . 
 
 
         Prezentul act aditional face parte integranta din contractul mentionat si s-a 
incheiat in 2 (doua) exemplare originale , cite unul pentru fiecare parte . 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                 

CONSILIER, 
 


