
 

  

          

                                                 
                                                                                        

                                                Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 104 
privind modificarea și completarea Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de 

colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A. 

pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile 

care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019, prin act adițional 

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

30 aprilie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului-cadru pentru 

acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de 

societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se va 

încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019, prin act adițional, proiect din 

iniţiativa Primarului; 

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

nr. 11273/15.04.2020 şi coraportul întocmit de societatea Servicii Publice S.A., Direcţia Economică și 

Serviciul Gospodărie Municipală, înregistrat sub nr. 11272/15.04.2020; 

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

Având în vedere prevederile: 

-art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 20 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 

de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

- Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României; 

- Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019 privind aprobarea 

Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, 

valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile 

municipale care se va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului; 

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 modifică și se completează Protocolul – cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile 

de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A. pentru 

gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019, conform actului adițional nr. 2, prevăzut în Anexa nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Constantin Hogea, să 

semneze în numele şi pe seama Municipiului Tulcea, actul adițional nr. 2 la Protocolul – cadru pentru 

acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de 

societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se va 

încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzut 

în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul Gospodărie Municipală 

din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea și societatea Servicii Publice S.A. 

   Art. 4 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

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

 

 
 

        CONTRASEMNEAZĂ                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

      SECRETAR  GENERAL,                                VICEPRIMAR, 

         Jr. BRUDIU Maria                                  Ing. LUCA Andaluzia     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                    Anexa nr. 1 la HCL nr.  104/30.04.2020 

 

 

Act adițional nr. 2/_______/___________  la  
 

PROTOCOLUL PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, 

SORTAREA ȘI DUPĂ CAZ, VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE  

Nr._______ din __________ 

 

I. PĂRȚILE  

1. ________________, organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului în baza LICENȚEI DE OPERARE nr. ___________ din ____________, cu sediul în 

________________, având cod unic de înregistrare ______________, înregistrat la Registrul Comerțului 

cu nr. _______________, cont bancar nr. ____________________________ deschis la banca 

____________________ , nr. de telefon/fax ______________/________________, adresă de e-mail 

______________________, reprezentată legal prin domnul _____________________, în calitate de 

Administrator, denumită în continuare organizatie care implementeaza obligatiile privind raspunderea 

extinsa a producatorului, denumită în continuare prin acronimul „OIREP”, pe de o parte și 

2. Unitatea Administrativ-Teritorială MUNICIPIUL TULCEA, cu sediul în Tulcea , Str. Păcii, 

nr. 20, având cod unic de înregistrare __________, cont bancar nr. ___________________________ 

deschis la ________________________, nr. de telefon/fax ____________ /______________, adresă de 

e-mail __________________, reprezentată legal prin domnul HOGEA Constantin, în calitate de Primar, 

și de doamna ANTONESCU Alina, în calitate de Director Economic, denumită în continuare prin 

acronimul ,,UAT” și 

3. Societatea SERVICII PUBLICE S.A., cu sediul în Tulcea, strada Mahmudiei nr. 17,  având cod 

unic de înregistrare 22618640, înregistrată la Oficiul Registrulului Comerțului cu nr. J36/591/2007, cont 

bancar nr. RO13BRDE370SV12152433700 deschis la BRD-GSG Sucursala Tulcea, nr. de telefon/fax 

0240515541, adresă de e-mail serviciipublice@yahoo.com, reprezentată legal prin domnul GHEORGHIU 

Andrei Aurel, în calitate de Director General, și de domnul CASIAN Feodor, în calitate de Contabil Șef, 

operator de salubrizare desemnat în baza contractului de delegare de gestiune nr. 1135 / 14.01.2008, 

denumită în continuare prin acronimul ”OS”, pe de altă parte,  

 

În temeiul prevederilor: 

          - art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

        - art. 20 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

        - Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României; 

        - Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României; 

        - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019 privind aprobarea 

Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după 

caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din 

deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului; 

      - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. ____/30.04.2020 privind modificarea și 

completarea Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și transport, 

sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor 

de ambalaje din deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile 



privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 161/27.08.2019, prin act adițional; 

       - Protocolului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, sortarea și după caz, 

valorificarea deșeurilor de ambalaje nr. ________din ____________, 

fiecare denumită separat Parte/Partea și împreună ”Părțile”,  

 

Au convenit de comun acord încheierea prezentului act adițional la protocolul pentru acoperirea 

costurilor pentru colectarea și transportul, sortarea și după caz, valorificarea deșeurilor de 

ambalaje, aprobat prin HCL nr. 161/27.08.2019, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

Art. 1. Se modifică și se completează art. 5.3. din Protocolul pentru acoperirea costurilor pentru 

colectarea și transportul, sortarea și după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje, care va avea urmatorul 

cuprins:” OIREP va achita către OS contravaloarea costurilor în termen de 60 de zile de la data facturării 

în urma validării documentelor menționate în Anexa nr. 1.8., de către UAT. În termen de 30 de zile de la 

emiterea facturii și până la acceptarea ei prin plata, OIREP va verifica dosarul de trasabilitate. În cazul în 

care factura nu este însoțită de documentele menționate în cadrul Anexei nr. 1.8., întocmite conform 

punctului II din Anexa menționată, OIREP va refuza efectuarea plății, total sau parțial.”. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Protocolului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și 

transportul, sortarea și după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje nr. ___/____ rămân valabile așa 

cum au fost convenite și semnate de părți. 

Art. 3. Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de ___________ și este valabil până 

la 31.12.2020. 

Art. 4. Prezentul act adițional face parte integrantă din Protocolul pentru acoperirea costurilor 

pentru colectarea și transportul, sortarea și după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje nr. ___/____, 

care se actualizează în mod corespunzător și se încheie în 2 (doua) exemplare, cu valoare  juridică egală 

pentru fiecare parte contractantă. 

 

            OIREP   UAT                     SERVICII  

                         Municipiul Tulcea                                   PUBLICE S.A. 

           Primar                                Director General 

Dr. Ing. Constantin Hogea                     Ing. Andrei Aurel Gheorghiu   

               

                                               Director Economic                                               Contabil Șef  

           Ec. Alina Antonescu                                  Ec. Feodor Casian 

          

                                          Serviciul Gospodărie Municipală 

            Ing. Verban Carmen 

 

                                        Birou Contencios Administrativ                               Vizat Oficiul Juridic 

                                           Cons. Jr. Pintilie Vasile Marius                                 Jr. Sava Gabriela 

 

                                          Vizat, 

                                         Pentru control financiar preventiv 

                                                 Ec. Mirea Gabriela 

 

 
 

 


