
HOTĂRÂREA Nr. 159 
Privind aprobarea Actului Adiţional nr. 10 la Contractul de Delegare a 

Gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de 
deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea 

nr. 29748/28.10.2010  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27 iulie 2017, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 10 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de 
deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea  
nr. 29748/28.10.2010, proiect din iniţiativa Primarului Municipiului Tulcea; 

Ţinând seama de solicitarea S.C. Coral Impex S.R.L. pentru prelungirea duratei Contractului 
nr. 29748/28.10. 2010 şi de adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 501331/17.02.2017, înregistrată la Primăria Municipiului 
Tulcea sub nr. 4788/21.02.2017; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 18480/17.07.2017 şi Raportul Serviciului Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 18481/17.07.2017; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

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

- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

- art. 116 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
- Contractului nr. 29748/28.10. 2010 privind delegarea de gestiune prin concesiune a 

serviciului  public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. a) 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 aprobă modificarea şi completarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, 
dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010, prin Act 
Adiţional. 

Art. 2 Se aprobă Actul Adiţional nr. 10 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune 
a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi 
tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010, conform Anexei nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea să semneze în numele şi pe seama 
Municipiului Tulcea, Actul Adiţional nr. 10 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi 
tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010. 

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

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 

 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              ŞACU Stere  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          Anexa nr. 1 la HCL nr. 159/27.07.2017 
 

ACTUL ADIŢIONAL Nr.10/.............2017 
LA CONTRACTUL NR. 29748 / 28.10.2010 

Privind Delegarea Gestiunii prin Concesiune a serviciului  public de salubrizare pentru Activităţile 
de Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Tratamente Fitosanitare în Municipiul Tulcea  

 
I.Părţi contractante 
Între: 
1.1. MUNICIPIUL TULCEA, ca autoritate contractantă, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, telefon 

0240/511440, fax 0240/517736, cont RO 14TREZ64124740220XXXXX deschis la Trezoreria Tulcea, CUI 
4321429, reprezentat prin domnul dr. ing. Constantin Hogea, având funcţia de Primar şi doamna ec. Alina 
Antonescu, având funcţia de Director Economic, în calitate de concedent, pe de o parte  

şi 
1.2. S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul principal în Ploieşti, str. Peneş Curcanul,  

nr. 8, bl. 151C, ap. 10, judeţul Prahova, telefon/fax 0244/517610; 0744/349113, CUI RO4986244, număr de 
înregistrare în Registrul comertului J29/2811/1993, cont RO61TREZ5215069XXX001823 deschis la Trezoreria 
Ploiesti, reprezentată prin domnul Alexandru Badea, având funcţia de Administrator, în calitate de concesionar, 
pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional la Contractul nr. 29748/ 28.10.2010. 
 

Având în vedere: 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.C.L. nr. 167/07.07.2010 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare 

pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea, modificată 
şi completată prin H.C.L. nr. 17/ 28.07.2016; 

- H.C.L. nr. ….. /27.07.2017 privind aprobarea Actului adiţional nr. 10 la Contractul  
privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea nr. 29748/28.10.2010; 

- Contractul nr. 29748/28.10. 2010 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului  public de 
salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Solicitarea S.C. CORAL IMPEX S.R.L. pentru prelungirea duratei Contractului  
nr. 29748/28.10. 2010; 
 

se încheie prezentul act adiţional la Contractul nr. 29748/28.10.2010, cu respectarea următoarelor clauze:   
 

II. Clauze contractuale 
ART. 1. Obiectul prezentului act adiţional îl reprezintă modificarea şi completarea art. 5 şi art. 44 lit. e) 

Anexa nr. 5 – Oferta concesionarului, Factorul E. Modul de asigurare a protectiei mediului, pct. 5 din Contractul nr. 
29748/28.10.2010 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului  public de salubrizare pentru 
activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 

ART. 2.  Se modifică şi se completează art. 5 din Contractul nr. 29748/28.10.2010, care va avea următorul 
cuprins: 

”Contractul de concesiune se prelungeste cu o perioadă de 3,5 ani, prin acordul de voinţă al părţilor, durata 
contractului de concesiune fiind de 10.5 ani, respectiv de la data de 28.10.2010 până la data de 28.04.2021.” 

ART. 3. Se modifică art. 44 lit. e) Anexa nr. 5 – Oferta concesionarului, Factorul E. Modul de asigurare a 
protectiei mediului, pct. 5 din Contractul nr. 29748/28.10.2010, care va avea următorul cuprins: 

“Achiziţia unui pavaj ecologic alcatuit din dale de cauciuc în vederea amenajării de către o societate agreată 
de către Primărie, a unui teren de sport la o şcoală indicată de concedent, în valoare de 5.000 lei ”. 
  



ART. 4.  Celelalte clauze ale contractului rămân nemodificate. 
 

ART. 5. Prezentul act adiţional intră în vigoare la data de 29.10.2017. 
 
         Prezentul act aditional face parte integrantă din Contractul nr. 29748/28.10. 2010 privind delegarea de 
gestiune prin concesiune a serviciului  public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea şi se încheie în 2 (două) exemplare, cu valoare juridică 
egală pentru fiecare parte contractantă. 
                  
 

    CONCEDENT, CONCESIONAR, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA                                                                S.C. CORAL IMPEX S.R.L. 
 
 
 PRIMAR,                                                                                             ADMINISTRATOR, 
     Dr. Ing. Constantin HOGEA                                                                                Alexandru BADEA 
 
 

 
   Director Economic, 
        Ec. Alina ANTONESCU 

 
 
 

Şef Serviciu Gospodărie Comunală 
        Ing. Carmen VERBAN 

 
 
 
 

    Serviciul Buget Contabilitate, 
        Jr. Raluca GAIDANUT 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


