
 
HOTARAREA Nr. 92 

pentru modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea, aprobat prin HCL nr. 244 / 2010  

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 martie 

2011; 
Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea, aprobat prin 
HCL nr. 244 / 2010, proiect din initiativa Primarului; 

Luand in discutie raportul prezentat de SC Servicii Publice SA, inregistrat sub nr. 7647/22.03.2011; 
Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere: 

- prevederile OG nr. 71/2002 - privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice; 
- HCL nr. 244/2010 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii, a Caietului de sarcini si a 

Regulamentului de organziare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public 
si privat al municipiului Tulcea; 
In baza dispozitiilor art. 10 si art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul art. 45 alin. 1, 3 si 6 si art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
HOTARASTE 

Art. 1 Se aproba modificarea si completarea Contractului de delegarea gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea, conform anexei nr. 1. 
Art. 2 Se mandateaza Primarul Municipiului Tulcea sa semneze modificarea Contractului de delegarea 
gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea, contract 
prevazut in anexa nr. 1. 
Art. 3 Anexa nr. 1 face parte integranta la prezenta hotarare. 
Art. 4. Cu data adoptarii prezentei hotarari, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea, aprobat prin H.C.L.  nr. 244/2010, se 
modifica si se completeaza in mod corespunzator. 
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 19 voturi. 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
              Jr. BRUDIU Maria                                                       GAFAR Cantimir 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTRACT 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare 
a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea 

 
 
 

CAP. 1.  Părţile contractante 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale Hotărârii Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, ale Hotărîrii Guvernului nr. 955/2004 pentru 
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002; 

 

Urmare Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 privind aprobarea contractului de 
delegare a gestiunii, caietului de sarcini şi regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea 

 

 

Între: 
1.1. Consiliul Local Tulcea, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Tulcea, 

str. Păcii nr. 20, judeţul Tulcea, tel. 0240511440, cod de înregistrare fiscală 4321429, cont 
bancar RO60TREZ64121300205XXXXX deschis la Trezoreria Tulcea, reprezentat legal prin 
dr.ing. Constantin HOGEA, având funcţia de Primar şi ec. Elena GRIGORE, având 
funcţia de Director economic, în calitate de beneficiar 

şi 
1.2. S.C. Servicii Publice S.A., cu sediul principal în Tulcea, str. Mahmudiei,  

nr. 17, judeţul Tulcea, codul unic de înregistrare RO 22618640, reprezentată prin  
ec. Cezar JIPA, având funcţia de Director General, în calitate de operator de servicii 
publice,  
 

s-a încheiat prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public şi 
privat al municipiului Tulcea. 
 

CAP. 2. Obiectul contractului 
 

2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă executarea serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat constând în: 

a) salubrizare şi întreţinere a spaţiilor verzi ale parcurilor din municipiul Tulcea şi ale  
Stadioanelor „Delta” şi „Cozma Zaiţ” Tulcea; 

b) întreţinerea fântânilor arteziene din municipiul Tulcea; 
c) salubrizarea aleilor din parcurile municipului Tulcea, ale Cimitirelor Eternitatea I şi II 

şi ale Stadioanelor „Delta” şi „Cozma Zaiţ” Tulcea. 
2.2. Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini 

întocmit potrivit cerinţelor referitoare la siguranţă, igienă, sănătate şi  
protecţia mediului. 

2.3. Caietul de sarcini, în care se precizează modul de operare, cantităţile de lucrări şi 
graficul de timp, face parte integrantă din prezentul contract. 



CAP. 3. Durata contractului 
3.1. Durata prezentului contract este de 5 ani, începând cu data de 18.10.2010 până la 

data de 18.10.2015. 
3.2. Durata contractului de delegare de gestiune poate fi prelungită în condiţiile legii, 

numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin încheierea 
unui act adiţional. 

3.3. În cazul în care beneficiarul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, 
va anunţa în scris operatorul de servicii cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului 
contractual şi va demara procedura de încredinţare a serviciului de administrare a domeniului 
public şi privat conform procedurilor legale. 

 

CAP. 4. Decontarea lucrărilor executate 
4.1. Lucrările se decontează pe baza situaţiilor de lucrări întocmite lunar de operatorul de 

servicii publice şi avizate de beneficiar. 
4.2. Situaţiile de lucrări vor fi însoţite de următoarele documente: 
a) ordin de lucru lunar; 
b) fişe tehnologice, proceduri tehnice de execuţie aplicabile, aprobate; 
c) certificate de calitate, declaraţii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce 

urmează a fi puse în operă; 
d) documente contabile pentru materiale (avize de expediţie sau facturi); 
e) documente contabile pentru manoperă (fişă manoperă orară pe categorii de muncitori 

calificaţi/necalificaţi); 
f) analize de preţ pentru fiecare utilaj şi mijloc de transport în parte, aprobate. 
4.3. Plata lucrărilor se face pe baza facturii emise de operator, cantităţile de lucrări 

executate fiind confirmate prin note de constatare încheiate între beneficiar şi operatorul de 
servicii publice, zilnic/săptămânal sau lunar. 

4.4. Decontarea se va face în conformitate cu “Indicatorul norme de deviz pe categorii de 
lucrări” şi a analizelor de preţ locale aprobate. 

4.5. Termenul de decontare este de 30 de zile de la primirea facturii. Întârzierea achitării 
facturii atrage penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a 
obligaţiilor bugetare. 

 

CAP. 5. Obligaţiile părţilor 
5.1. Obligaţiile beneficiarului 
5.1.1. Beneficiarul se angajează să acorde sprijin S.C. Servicii Publice S.A. pe parcursul 

derulării contractului, la iniţiativa acestuia, de a îmbunătăţi serviciul prestat, pentru toate 
acţiunile care nu contravin interesului creşterii calităţii serviciului respectiv. 

5.1.2. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea facturilor lunare în termen de 30 de 
zile de la data depunerii facturii de către S.C. Servicii Publice S.A. 

5.1.3. Beneficiarul va achita S.C. Servicii Publice S.A. şi contravaloarea serviciului de 
salubritate pentru colectarea şi îndepărtarea deşeurilor rezultate din activitatea de administrare 
a domeniului public şi privat. 

5.2. Obligaţiile operatorului de servicii publice 
5.2.1. S.C. Servicii Publice S.A. se obligă să execute integral operaţiunile stabilite în 

caietul de sarcini şi graficele de execuţie a lucrărilor în timp. 
 



5.2.2. S.C. Servicii Publice S.A. se obligă să îşi asigure în cel mai scurt timp dotarea 
tehnică şi utilajele necesare şi să dispună de personalul aferent prestării serviciilor. 

5.2.3. S.C. Servicii Publice S.A. este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
derulării contractului. 

5.2.4. S.C. Servicii Publice S.A. are obligaţia de a obţine toate avizele (Poliţia 
Municipiului Tulcea – Birou Rutier, S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.,  
S.C. Romtelecom  S.A., societăţi de televiziune prin cablu etc.) necesare desfăşurării 
activităţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului Tulcea. 

5.2.5. S.C. Servicii Publice S.A. are obligaţia de a efectua şi serviciul de salubritate 
pentru colectarea şi îndepărtarea deşeurilor rezultate din activitatea de administrare a 
domeniului public şi privat. 

5.2.6. S.C. Servicii Publice S.A. se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul 
contractului in municipiul Tulcea la standardele şi performanţele în vigoare. 

5.2.7. În cazul apariţiei unor cauze de forţă majoră, care determină întârzieri în execuţia 
serviciului sau încetarea temporară a acestuia, S.C. Servicii Publice SA va anunţa de îndată 
beneficiarul şi va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite. 
 

CAP. 6. Controlul executării serviciului 
6.1. Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi 

îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea, cantitatea şi eficienţa serviciilor prestate pe 
parcursul derulării prezentului contract, întocmind note de constatare pe care le transmite S.C. 
Servicii Publice S.A. zilnic, sătămânal sau lunar.  

Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale lunare de 
constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale. 

6.2. Procesele-verbale de receptie, care se încheie lunar între beneficiar şi  
S.C. Servicii Publice S.A., vor cuprinde: 

a) cantităţile de lucrări executate, conform notelor de constatare; 
 

CAP. 7. Garanţii 
Începând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, S.C. Servicii Publice S.A. 

constituie o garanţie egală cu 1.5% din valoarea facturată a lucrărilor prestate timp de o lună. 
Garanţia se constituie prin reţinerea a 3 rate lunare. Sumele reţinute se depun la bancă într-un 
cont special, dobânzile aferente revenind operatorului. La încetarea contractului, după 
reglarea plăţilor şi a penalităţilor, garanţia se restituie S.C. Servicii Publice S.A. 

 

CAP. 7. Redevenţa 
7.1. Redevenţa va fi plătită beneficiarului de către operatorul de servicii publice  pe 

întreaga perioadă a concesiunii. 
7.2. Redevenţa anuală este de 1% din valoarea lunară, fără TVA, a situaţiilor de lucrări. 
7.3. Redevenţa se va achita trimestrial, până la data de 15 ale ale trimestrului următor 

pentru trimestrul anterior. Rata trimestrială reprezintă valoarea redevenţei anuale împărţită la 
4 trimestre. 

7.4. Plata redevenţei totale se face prin ordin de plată în contul Municipiului Tulcea 
RO60TREZ64121300205XXXXX deschis la Trezoreria Tulcea. Plata se consideră efectuată 
la data înregistrării sumei în contul beneficiarului. 



7.5. Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
calcularea de majorări de întârziere de 0,1% din suma exigibilă/fiecare zi de întârziere, 
urmând ca după 90 zile de întârziere să fie executată garanţia bancară constituită în favoarea 
operatorului. 

 7.6. Dacă, pe parcursul desfăşurării contractului de delegare de gestiune, apar mai mult 
de 2 (două) întârzieri consecutive privind neplata redevenţei totale, beneficiarul are dreptul de 
a rezilia contractul, obligând operatorul la plata unei sume reprezentând redevenţa pe perioada 
neachitată până la data rezilierii contractului. 

7.7. Redevenţa plătită în condiţiile prezentului contract reprezintă creanţă bugetară 
supunându-se prevederilor legale în vigoare. 

   

CAP. 8. Clauze speciale 
 

8.1. Modificarea contractului 
8.1.1. Modificarea prezentului contract se poate face numai cu aprobarea prealabilă a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin încheierea unui act adiţional. 
8.1.2. Pentru a modifica clauzele contractuale se vor angaja negocieri prealabile cu S.C. 

Servicii Publice SA. 
8.1.3. În cazul în care beneficiarul doreşte executarea unor alte categorii de servicii, 

acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor legale de 
încredinţare a serviciilor. 

 
 

8.2. Încetarea contractului 
8.2.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite prin prezentul contract, dacă părţile nu convin, în scris, 

prelungirea acestuia în condiţiile legii; 
b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către S.C. Servicii Publice S.A. prin 

reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului de servicii; 
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere, cu 

plata unei despăgubiri în sarcina beneficiarului; 
d) în cazul imposibilităţii obiective a S.C. Servicii Publice S.A. de a presta serviciile, prin 

renunţare; 
f) prin acordul de voinţă al părţilor exprimat în scris; 
g) contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de servicii publice este 

declarat în faliment sau în cazul în care i se retrage atestarea emisă de A.N.R.S.C. privind 
prestarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al municipiului 
Tulcea, pentru activităţile din prezentul contract, sau când aceasta nu este prelungită după 
expirarea termenului pentru care a fost acordată. 



8.3. Situaţia bunurilor în cazul încetării contractului  
8.3.1. La încetarea, din orice cauză, a prezentului contract, bunurile ce au fost utilizate de S.C. 
Servicii Publice SA în derularea contractului vor fi repartizate după cum urmează: 
a) bunurile de retur revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini beneficiarului. Sunt 
bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul contractului. 
b) bunurile de preluare pot reveni operatorului de servicii publice, 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 
beneficiarului şi au fost utilizate de către operator pe durata contractului. 
c) bunurile proprii rămân în proprietatea operatorului. Sunt bunuri proprii bunurile care au 
aparţinut operatorului şi au fost folosite de către acesta pe durata contractului, cu excepţia 
celor prevăzute la lit. b). 
 

8.4. Clauza privind protecţia mediului 
8.4.1. Operatorul de servicii publice se obligă ca, pe perioada derulării prezentului 

contract, să  respecte condiţiile impuse de documentele de autorizare privind protecţia 
mediului, conform legislaţiei in vigoare. 

8.4.2. Pe toată perioada derulării contractului, 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. 9. Forţa majoră 
9.1. Niciuna 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, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată de forţă majoră. 

9.2. 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. 

9.3. Dacă, în termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile 
au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele 
să pretindă daune-interese. 

 

CAP. 10. Răspunderea contractuală 
10.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în 

prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
10.2. Partea în culpă este obligată la plata de despăgubiri, în funcţie de prejudiciul 

produs. Dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, partea prejudiciată poate solicita 
acordarea de daune în completare, potrivit dispoziţiilor dreptului comun. 

 

CAP. 11.  Litigii 
11.1. Beneficiarul şi operatorul de servicii vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe 

cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 

11.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi operatorul de 
servicii nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita 
ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti. 

 



CAP. 12. Dispoziţii finale 
12.1. Prezentul contract are următoarele anexe: 
a) Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini privind prestarea serviciului; 
b) Anexa nr. 2 –  Regulamentul serviciului. 
Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract şi devin, în consecinţă, parte 

integrantă din acesta.  
12.2. Orice modificare, convenită între părţi, va fi materializată prin act adiţional încheiat 

între părţile contractante, care va face parte integrantă din prezentul contract 
12.3. Limba care guvernează contractul este limba română. 
12.4. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie 

transmisă în scris, la adresele stabilite în prezentul contract. 
12.5. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 
12.6. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de ambele părţi contractante.    
 
 
Contractul a fost încheiat astăzi, ________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte, ambele cu deplină valabilitate juridică. 
                   
 
                   Beneficiar,                                                         Operator de servicii publice, 
         MUNICIPIUL TULCEA                                           S.C SERVICII PUBLICE S.A. 

        PRIMAR,                                      Director General,  
      Dr. ing. Constantin HOGEA                       ec. Cezar JIPA       
 
            
 
 
 
           DIRECŢIA ECONOMICĂ                   
               Director economic,                                                         Director economic,                                         
              ec. Elena GRIGORE                  ec. Feodor CASIAN 
 
 
 
 
     Serviciul gospodarie comunala, 
                 Ec. Narcis POPESCU                                        
 
 
       Compartiment Contencios Administrativ,       Oficiu Juridic,                                   
                      Cons.jr. Daniela VIŞOIU             Cons. jr. ms. Gabriela ORLOV 
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