
  

 
HOTĂRÂREA Nr. 93 

Privind modificarea şi completarea Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 

1135/14.01.2008, prin act adiţional  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de  
27 aprilie 2016; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune  
nr. 1135/14.01.2008, proiect din iniţitiva Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 11708/19.04.2016 şi coraportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Direcţiei Economice înregistrat 
sub nr. 11709/19.04.2016; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 
- Articolului III, alin. (2) din Legea nr.99/04.07.2014 pentru modificarea si completarea Legii 

serviciului de salubrizarea localităţilor nr. 101/2006; 
- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilit ăţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 

- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea 
prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a), pct. 14,  
art. 45  alin. (1), (3) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1  Se modifică şi se completează Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, prin Act Adiţional. 

Art. 2  Se aprobă Actul Adiţional pentru modificarea şi completarea Contractului de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune  
nr. 1135/14.01.2008, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local Tulcea, Actul adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de 
Salubrizare a Municipiului Tulcea prin Concesiune nr. 1135/14.01.2008 aprobat prin dispoziţiile art. 2. 

Art. 4  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
 
               Jr. BRUDIU Maria                                                    SEVASTIN ANA Elena  
 



  

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 93 /27.04.2016 
 
 

ACTUL ADIŢIONAL NR. 5/1135/__________2016  
La contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului 

Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008 
 
 

 Partile: 
Între Consiliul Local al Municipiului Tulcea, ca autoritate contractantă, cu sediul în 

Tulcea, str. Păcii nr. 20, telefon 0240/511440, fax 0240/517736, cod postal 820033, cod de 
înregistrare fiscală 4321429, cont bancar RO05TREZ64124550230XXXX deschis la 
Trezoreria Tulcea, reprezentat legal prin Dr . Ing. Hogea Constantin, având funcţia de Primar 
şi ec. Alina MUHULEŢ, având funcţia de Director economic, în calitate de concedent, pe de 
o parte, 

şi  
S.C. Servicii Publice S.A. cu sediul în localitatea Tulcea, str. Mahmudiei nr. 17 judeţul 

Tulcea, telefon / fax 0240/515.541, persoană juridică înmatriculată la Registrul Comerţului sub 
numărul J36/591/2007, cod unic de înregistrare 22618640, cont virament nr. 
RO52TREZ6415069XXX002984 deschis la Trezoreria municipiului Tulcea reprezentată prin 
Jipa Cezar, având funcţia de director general în calitate de concesionar, pe de o altă parte, 
 
având în vedere H.C.L. nr. _____/27.04.2016 privind modificarea şi completarea Contractului 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin 
concesiune nr. 1135/14.01.2008, de comun acord au convenit încheierea prezentului act 
adiţional, astfel: 
 

Art.1. Se modifică şi se completează art. 2 din contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, 
care va avea următorul cuprins:  

“ART. 2 Serviciile publice de salubrizare din prezentul contract de concesiune cuprind 
urmatoarele activităţi: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
d) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
e) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
f) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ; 
g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;” 
 



  

Art. 2. Se modifică şi se completează art. 14 pct. 6 din contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, 
care va avea următorul cuprins: 

“ART. 14 
6. exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.”  

 

Art. 3. Se modifică şi se completează art. 15 alin. 2 lit. a) din contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune  
nr. 1135/14.01.2008, care va avea următorul cuprins: 

„ ART. 15 (2) 
(a) colectarea separată şi transportul separat a deşeurilor municipale se va face numai în 
recipiente standardizate şi în număr suficient pentru depozitarea temporară a deşeurilor între 
două ridicări”. 

 
Art. 4. Se modifică şi se completează art. 17 din contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, 
prin adăugarea unui nou punct, care va avea următorul cuprins: 

” ART. 17 
26. să presteze servicii de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, 

accesibilităţii, continuităţii, adaptabilităţii, egalităţii de tratament între utilizatori.” 
 
Art. 5 . Se modifică şi se completează art. 17 pct. 3 din contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de salubrizare al Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, 
care va avea următorul cuprins: 

”  ART. 17 
3. să respecte prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului 

Tulcea şi legislaţia în vigoare.” 
 
Art. 6. Se modifică şi se completează art. 17 pct. 5 din contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de salubrizare al Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, 
care va avea următorul cuprins: 

”  ART. 17 
5. să respecte indicatorii de performanţă.” 
 
Art. 7. Se modifică şi se completează art. 19 alin. 2 lit. a) din contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune  
nr. 1135/14.01.2008, care va avea următorul cuprins: 

„ART. 19 (2) 
a) colectarea separată şi transportul separat a deşeurilor municipale se va face numai în 

recipiente standardizate şi în număr suficient pentru depozitarea temporară a deşeurilor între 
două ridicări.” 

 
Art. 8. Se modifică şi se completează art. 30 din contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, 
care va avea următorul cuprins: 


