
 

 
 

 
 

România 
Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA Nr. 118 

Privind modificarea și 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 iunie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune  

nr. 1135/14.01.2008, prin act adiţional, proiect din iniţiativa Primarului; 
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 

17115/10.06.2019 şi coraportul întocmit de societatea Servicii Publice S.A., Direcţia Economică și 
Serviciul Gospodărie Municipală, înregistrat sub nr. 17114/10.06.2019; 

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 localitatilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi d), 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 și se completează Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, conform Actului Adițional  
nr. 6, în forma prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea să semneze în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, Actul adiţional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008 încheiat 

cu societatea SERVICII PUBLICE S.A.. 
Art. 3 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
 

                                                                                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                                                           CONSILIER, 

             CONTRASEMNEAZĂ                                                           ȘTEFAN Ionuț-Paul 
                  SECRETAR, 

            JR. BRUDIU MARIA  



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 118/27.06.2019 

 
 

ACTUL ADITIONAL NR. 6/1135/12.08.2015  
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. Constantin Hogea, având funcţia de Primar şi ec. Alina Antonescu, 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 Gheorghiu Andrei Aurel, având funcţia 
de director general în calitate de concesionar, pe de o altă parte, 

de comun acord au convenit încheierea prezentului act aditional, 
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 localitatilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. ____/27.06.2019 privind privind 
modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a 

Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, prin act adiţional; 
- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea 

prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, cu modificările și completările ulterioare; 
 

se încheie prezentul act adițional la Contractul nr. 1135/14.01.2008, cu respectarea 
următoarelor clauze :  

 
Art. 1.  Obiectul prezentului act adițional îl reprezintă modificarea și completarea art. 18 și art. 

19 din Contractul nr. 1135/14.01.2008 .  
 

Art. 2. Se completează art. 18 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare a Municipiului  Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, cu pct. 10, care va avea 

următorul cuprins: 
“10. să aprobe tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru 

gestionarea deșeurilor astfel încât să asigure colectare separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, 
metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.” 

 
Art.3. Se modifică și se completează art. 19 alin. (1) 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:  

 
”Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare, privind colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. 
(1) lit. a) din Legea nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor, operarea stațiilor de sortare precum şi 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmbxgqyq/indicatorii-minimi-de-performanta-care-trebuie-inclusi-in-contractele-de-delegare-a-gestiunii-serviciului-de-salubrizare?dp=gi3dgnrqge4tsma
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmbxgqyq/indicatorii-minimi-de-performanta-care-trebuie-inclusi-in-contractele-de-delegare-a-gestiunii-serviciului-de-salubrizare?dp=gi3dgnrqge4tsma


colectarea şi transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și 

reabilitare interioara și/sau exterioară a acestora sunt următorii: 

Activitatea Descrierea indicatorului 
Valoarea minimă a 

indicatorului 

Colectarea separată a 

deșeurilor municipale 
prevăzute la art. 17 alin. 
(1) lit. a) din Legea nr. 

211 /2011 privind regimul 
deseurilor; 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile municipale, 
colectate separat, ca procentaj din cantitatea 

totală generată de deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile municipale.  
 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile municipale 
colectate separat reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an calendaristic de către 

stația/stațiile de sortare.  
 

Cantitatea totală generată de deșeuri de 

hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale se calculează pe baza 

determinărilor de compoziție realizate de 
către operatorul de salubrizare. În lipsa 

determinărilor de compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, 

metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale se consideră a fi 33%. 

40% pentru anul 2019  
 

50% pentru anul 2020   
60% pentru anul 2021  

 
70% începând cu anul 
2022 

Operarea stațiilor de 
sortare; 

 

Cantitatea totală de deșeuri trimise la 
reciclare ca procentaj din cantitatea totală de 

deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%). 

75%* 

Colectarea și transportul 

deșeurilor provenite din 

locuințe, generate de 

activități de reamenajare 

și reabilitare interioară 

și/sau exterioară a 
acestora; 

Cantitatea totală de deșeuri provenite din 

locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioară și/sau 
exterioară a acestora, predată pentru 

reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 

valorificare materială, inclusiv operațiuni de 
umplere, rambleiere, direct sau prin 

intermediul unei stații de transfer ca 

procentaj din cantitatea de deșeuri provenite 

din locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioară și/sau 
exterioară a acestora colectate (%). 

55% pentru anul 2019 
70% incepând cu anul 

2020 
 

 

 

Art.4. Se completează art. 19 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, prin introducerea unui nou 
alineat după alin. (1) și anume alin. 1^1, care va avea următorul cuprins:  

 
” alin. 1^1 Penalităţile pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă privind activităţile 

menţionate în prezentul contract vor fi calculate astfel încât să acopere toate costurile Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, generate de schimbarea destinaţiei deşeurilor, după cum 

urmează: 
 

Activitatea Costuri de acoperit prin penalităţi 



Colectarea separată a deșeurilor 
municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. 

a) din Legea nr. 211 /2011 privind regimul 
deseurilor; 

- contributia la Fondul de Mediu, conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005, art.9, 

alin (1), lit. p, cu modificările şi completările ulterioare; 

Operarea stațiilor de sortare; 
 

- contribuţia la Fondul de Mediu, conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005, art.9, 

alin (1), lit. p, cu modificările şi completările ulterioare; 

Colectarea și transportul deșeurilor 
provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare 
interioară și/sau exterioară a acestora; 

- contribuţia la Fondul de Mediu, conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005, art.9, 

alin (1), lit. p, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Art. 5. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008 rămân valabile asa cum au fost 
ele convenite  si semnate de parti. 

 

Art.6. Prezentul act aditional intra in vigoare incepand cu data de 01 iulie 2019. 

         Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008  şi se încheie în 2 

(două) exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

        Concedent,                                                                                Concesionar,  

         CONSILIUL LOCAL                                                                  SERVICII PUBLICE SA       
 AL MUNICIPIULUI TULCEA                                                                    TULCEA   

 
   PRIMAR                                                                                             DIRECTOR GENERAL 

Dr. Ing. Constantin Hogea       Gheorghiu Andrei Aurel
  

 
 

 
DIRECTIA ECONOMICA,       CONTABIL SEF,  

Ec. Antonescu  Alina       Ec. Casian Feodor 
 

 
 

SERVICIUL GOSPODĂRIE MUNICIPALĂ 
Ing. Verban Carmen-Elena         

 
 

 
 

Vizat oficiu juridic,        Vizat oficiu juridic 
 


