
 

 

 

 

 

 
România 

Judeţul Tulcea 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA Nr. 4 
Privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., 

prin act adiţional 
 

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

13 ianuarie 2020; 

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, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional, proiect din 

iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

40733/20.12.2019 şi coraportul întocmit de societatea Servicii Publice S.A., Direcţia Economică și Serviciul 

Gospodărie Municipală, înregistrat sub nr. 40731/20.12.2019; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 6 lit. d) și h), art. 7 alin. (1) lit. b) și c) și alin. 2 lit. b) și art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. d^2) din Legea 

nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 2 alin. (1), art. 3 lit. a), c) și e), art. 6 alin. (1) lit. e) și art. 8 alin. (1) din Legea  

nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 353/19.12.2007 privind aprobarea Contractului 

Cadru de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea; 

- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin 

concesiune nr. 1135/14.01.2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și societatea Servicii 

Publice S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) 

lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., cu modificările și completările ulterioare, conform 

actului adițional nr. 7, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. Hogea Constantin,  să semneze în numele 

şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Tulcea, actul adițional aprobat prin dispozițiile art. 1. 

Art. 3 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor 

şi autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ale consilierilor locali din 15 consilieri locali prezenţi. 

 

     CONTRASEMNEAZĂ                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                 SECRETAR GENERAL,                                                          VICEPRIMAR, 

                  JR. BRUDIU MARIA                                                  ING. LUCA ANDALUZIA 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/13.01.2020 
 

 

ACTUL ADITIONAL NR. 7/1135/14.01.2020  

La contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tulcea prin 

concesiune nr. 1135/14.01.2008 

 

Părțile contractante: 

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 ANTONESCU, având funcţia 

de Director economic, în calitate de concedent, pe de o parte, 

şi  

Societatea 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, 

În temeiul prevederilor: 

- art. 6 lit. d) și h), art. 7 alin. (1) lit. b) și c) și alin. 2 lit. b) și art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. d^2) 

din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (1), art. 3 lit. a), c) și e), art. 6 alin. (1) lit. e) și art. 8 alin. (1) din Legea  

nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 353/19.12.2007 privind aprobarea 

Contractului Cadru de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. _____/13.01.2020 privind modificarea 

și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului 

Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și 

societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional; 

- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea 

prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și societatea 

Servicii Publice S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

 

Au convenit de comun accord să încheie prezentul act adițional la Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 135/14.01.2008, 

cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 

Art.1. Se modifică și se completează art. 6 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, cu modificările și 

completările ulterioare, prin introducerea unui nou alineat, având următorul cuprins: 

“Durata 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 prelungește 

până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare și semnarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea.” 

Art.2. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008 rămân valabile așa cum au fost 

ele convenite și semnate de părți. 

Art.3. Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de 14.01.2020. 

Art.4. 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, cu 

modificările și completările ulterioare, care se actualizează în mod corespunzător și se încheie în 2 

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



 

        Concedent,                                                                              Concesionar,  

       CONSILIUL LOCAL                                                        SERVICII PUBLICE S.A.       

AL MUNICIPIULUI  TULCEA                                                           TULCEA   
 

              PRIMAR                                                                            DIRECTOR GENERAL 

Dr. Ing. Hogea Constantin          Gheorghiu Andrei Aurel  
 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ,           CONTABIL ȘEF,  

   Ec. Antonescu Alina          Ec. Casian Feodor 

 

 

SERVICIUL GOSPODĂRIE MUNICIPALĂ 

   Ing. Verban Elena-Carmen 

 

 

Birou Contencios Administrativ                                                    Vizat oficiul juridic 

Cons. Jr. Pintilie Vasile Marius 

 

                   Vizat, 

Pentru control financiar preventiv 

          Ec. Mirea Gabriela 

  

 

 

 

 


