
HOTARAREA Nr. 113 
Privind aprobarea prelungirii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Administrare a Domeniului Public si Privat al municipiului Tulcea nr. 1617/05.04.2011, prin Act 
Aditional 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara la data de  

12 august 2015; 
Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de Delegare a 

gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea nr. 
1617/05.04.2011, prin act aditional, proiect din inititiva viceprimarului; 

Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
19305/22.07.2015 şi coraportul S.C. Servicii Publice S.A., inregistrat sub nr.19303/22.07.2015; 

Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată; 
- Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispozitiilor 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 administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE 

 
Art. 1 Se aproba prelungirea Contractului de Delegarea gestiunii serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea nr. 1617/05.04.2011 pe o perioada de 
4 ani, prin Act Aditional. 

Art. 2 Se aproba Actul Aditional pentru modificarea Contractului de Delegarea Gestiunii 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al mun. Tulcea nr. 1617/05.04.2011, 
conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se mandateaza Viceprimarul Municipiului Tulcea să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local Tulcea Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea nr. 1617/05.04.2011. 

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

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi. 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                     CHISTRUGĂ Corneliu Petre 

 
 

 
 
 
 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 113 /12.08.2015 
 
 

ACT ADITIONAL NR. 1/1617/__________2015 
La contractul de delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului 

public si privat al mun. Tulcea nr. 1617/05.04.2011 
 

 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 

Ing. Stere ŞACU, având funcţia de Viceprimar 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, 

de comun acord au convenit incheierea prezentului act aditional, astfel: 

Art.1. Se modifica art. 3 punctul 1 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat al mun. Tulcea nr. 

1617/05.04.2011 in sensul prelungirii acestuia cu o durata de 4 (patru) ani, pana la data 

de 18.10.2019. 

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului raman valabile asa cum au fost ele convenite  

si semnate de parti. 

Art.3. Prezentul act aditional intra in vigoare incepand cu data de 18.10.2015. 

 

 

 

 



 

 

 

Incheiat azi, _____________________ , in 2 (doua ) exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte contractanta. 

 

            Concedent,                                                                                Concesionar,  
         CONSILIUL LOCAL                                                                  SERVICII PUBLICE SA       
 AL MUNICIPIULUI  TULCEA                                                                    TULCEA   
 

   VICEPRIMAR                                                                                      DIRECTOR GENERAL 
Ing. Sacu Stere                                                                            Jipa Cezar  
 
 
 
DIRECTIA ECONOMICA,       DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Muhulet Alina       Ec. Casian Feodor 
 
 
 
 
SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA 
Ec. Popescu Narcis        
 
 
 
 
Vizat oficiu juridic,        Vizat oficiu juridic,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


