
 
HOTĂRÂREA NR.167 

privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare 
pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare  

în municipiul Tulcea 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă 
extraordinară la data de 07.07.2010; 

Examinând proiectul de hotărâre privind  delegarea de gestiune prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare 
şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 
înregistrată sub nr. 16673/05.07.2010 şi Raportul nr. 16674/05.07.2010 al Serviciului 
Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere  prevederile:  
- Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
- O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiuni de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006; 

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 58/26.02.2010 privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la 
delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare 
şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct. 14, art. 45  
alin. (1) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 – Se aprobă delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente 
fitosanitare în municipiul Tulcea prin licitaţie publică. 

ART. 2 – Se aprobă Fişa de date a concesiunii conform Anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



ART. 3 – Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea de gestiune prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea, conform Anexei 
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        ART. 4 – Se aprobă Contractul privind delegarea de gestiune prin concesiune  
a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea conform Anexei nr. 3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.                                
       ART. 5 – (1) Serviciul public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea  
se concesionează pentru o perioadă de 7 ani. 

(2) Contractul se poate prelungi prin act adiţional, în condiţiile legii,  
cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, la solicitarea 
concesionarului făcută cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării contractului.  

ART. 6 – Se aprobă redevenţa privind delegarea de gestiune prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare 
şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea în sumă de 5% din valoarea anuală 
alocată prestaţiilor prevăzute în contract, fără TVA.  

ART. 7 – (1) Se desemnează Comisia de evaluare a ofertelor privind delegarea de 
gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea,  
în următoarea componenţă: 

 

Preşedinte: ing. George BLEJAN – Viceprimarul Municipiului Tulcea; 
Membri: 
- ec. Elena GRIGORE – Directorul Direcţiei Economice; 
- ec. Narcis POPESCU – Şef Serviciu Gospodărie Comunală; 
- ec. Daniel - Iulian POHARIU – Directorul General al Direcţiei Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu; 
- ing. Cezar JIPA – Director S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea; 
- insp. Carmen VERBAN – Serviciul Gospodărie Comunală; 
- cons.jr. Daniela VIŞOIU – Compartimentul Contencios Administrativ.  
(2) Se desemnează ca membri de rezervă ai Comisiei de evaluare a ofertelor privind 

delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru 
activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Tulcea, următoarele persoane: 

- cons. Maria ZAHARIA – Biroul de Mediu; 
- cons. Mariana TUNSU – Compartimentul Marketing, Licitaţii, Achiziţii. 
Art. 8 – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea cu semnarea contractului 

privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru 
activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Tulcea. 



 
 

ART. 9 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Comisia 
de evaluare a ofertelor privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public 
de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente 
fitosanitare în municipiul Tulcea şi Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei 
Municipiului Tulcea. 

ART. 10 - Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                   RĂDUCU Venera-Laurenţia 
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