
 
 

 

România 
Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 102 
pentru modificarea Contractului nr. 29865/05.10.2005 privind ”Delegarea prin 

concesiune a activității de înființare și administrare a unui depozit ecologic în Municipiul 
Tulcea și asanarea și închiderea ecologică a depozitului de deșeuri existent al Municipiului 

Tulcea”, încheiat cu societatea ECOREC S.A. 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 mai 2019, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Contractului nr. 29865/05.10.2005 
privind ”Delegarea prin concesiune a activității de înființare și administrare a unui depozit 
ecologic în Municipiul Tulcea și asanarea și închiderea ecologică a depozitului de deșeuri 
existent al Municipiului Tulcea”, încheiat cu societatea ECOREC S.A, proiect din inițiativa 
primarului; 

Luând în discuţie solicitarea societății ECOREC S.A. nr. 2/04.01.2019, transmisă către 
Primăria Municipiului Tulcea, Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 
înregistrată sub nr. 14736/20.05.2019 şi Raportul Serviciului Gospodărie Municipală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 
14632/20.05.2019; 

Având în vedere prevederile: 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019; 

- Art. 18 din Ordinul emis de viceprim-ministrul, ministrul mediului nr. 1503/2017 
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul 
pentru mediu; 

- Art. 6 lit. (l) din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 8 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 
a localităţilor; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 130/21.04.2005 privind delegarea 
gestiunii prin concesiune a activității de înființare și administrare a depozitului ecologic de 
deșeuri situat în municipiul Tulcea și închiderea, monitorizarea și postmodernizarea gropii de 
gunoi existente; 

- Art. 13, art. 14 și art. 16 din Contractul nr. 29865/05.10.2005 privind „Delegarea prin 
concesiune a activității de înființare și administrare a unui depozit ecologic în municipiul Tulcea 
și asanarea și închiderea ecologica a depozitului de deșeuri existent al municipiului Tulcea; 



În temeiul art. 36 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (1), (3) și (6), art. 49 
și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se modifică Contractul nr. 29865/05.10.2005 privind ”Delegarea prin concesiune 
a activității de înființare și administrare a unui depozit ecologic în Municipiul Tulcea și asanarea 
și închiderea ecologică a depozitului de deșeuri existent al Municipiului Tulcea”, încheiat cu 
societatea ECOREC S.A., conform Actului adițional nr. 4, 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 
Municipiului Tulcea, Actul adițional nr. 4 la Contractul nr. 29865/05.10.2005 încheiat cu 
societatea  ECOREC 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 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 

prezenţi. 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
SECRETAR, CONSILIER, 

                 JR. BRUDIU MARIA                                             ȘTEFAN Ionuț-Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA NR.1 la H.C.L. nr. 102/30.05.2019 
 

ACT ADITIONAL Nr.4 /___.___.2019 
LA CONTRACTUL nr. 29865/05.10.2005 

 
„Delegare prin concesiune a activității de înființare și administrare a unui depozit ecologic 
în municipiul Tulcea și asanarea și închiderea ecologică a depozitului de deșeuri existent al 

municipiului Tulcea” 
 

1.PĂRȚILE CONTRACTANTE: 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Păcii, nr 20, judetul 

Tulcea, reprezentată prin dr.ing. Constantin Hogea - Primar și ec. Alina Antonescu - Director 
Economic, în calitate de concedent, pe de o parte, 
Si  

Societatea ECOREC S.A., cu sediul în Şoseaua de Centură nr. 2, Popeşti Leordeni, 
judeţul Ilfov, înmatriculată la  Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. 
J23/367/2001, cu CIF RO13894301, cont IBAN nr. RO05BRDE410SV98654534100, deschis la 
BRD – Calderon, tel./fax 021.2016626, 021.2117024, reprezentată prin Director Economic 
Corina Blănaru, în calitate de concesionar, 
           denumite individual “Partea” și împreună “Părțile”, 

a intervenit prezentul act adițional 
 

Având in vedere prevederile: 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019; 

- Art. 18 din Ordinul emis de viceprim-ministrul, ministrul mediului nr. 1503/2017 
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul 
pentru mediu; 

- Art. 6 lit. (l) din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 8 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 130 / 21.04.2005 privind 
delegarea gestiunii prin concesiune a activității de înființare și administrare a depozitului 
ecologic de deșeuri situat în municipiul Tulcea și închiderea, monitorizarea și postmodernizarea 
gropii de gunoi existente; 

- Art. 13, art. 14 și art. 16 din Contractul nr. 29865/05.10.2005 privind „Delegarea prin 
concesiune a activității de înființare și administrare a unui depozit ecologic în municipiul Tulcea 
și asanarea și închiderea ecologica a depozitului de deșeuri existent al municipiului Tulcea”; 

Luând în considerare solicitarea societății Ecorec S.A. nr. 2/04.01.2019, transmisă 
către Primăria Municipiului Tulcea;  

 



se încheie prezentul act adițional la Contractul nr. 29865/05.10.2005, cu respectarea 
următoarelor clauze :  

 

Art. 1.  Obiectul prezentului act adițional îl reprezintă modificarea și completarea art. 20 
din Capitolul X – Tarife practicate și formulele de actualizare a acestora.  

Art. 2.  Se modifică și se completează art. 20 de la  Cap. X – Tarife practicate și 
formulele de actualizare a acestora, prin introducerea a două noi alineate, cu următorul conținut:  

“Art. 20 alin. (7) Începând cu data de 01.01.2019, în tariful perceput pentru depozitarea 
deșeurilor menajere și asimilate acestora, prevăzut la art. 20 alin. (1), se va include contribuția 
pentru economia circulară în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a  
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare, 
astfel:  

Anul Valoarea contribuției 
pentru economia circulară 

(lei / tonă) 
2019 30 
Începând cu anul 2020 80 

La valoarea contribuției pentru economia circulară se adaugă TVA în procent de 19%.” 
“Art. 20 alin. (8) Cuantumul contribuției pentru economia circulară nu se indexează cu 

indicele de inflație și se menționează distinct pe facturile emise de concesionar pentru deșeurile 
municipale, deșeuri din construcții și desființări destinate a fi eliminate prin depozitare.” 

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului nr. 29865/05.10.2005 privind Delegarea prin 
concesiune a activității de înfiintare și administrare a unui depozit ecologic în municipiul Tulcea 
și asanarea și închiderea ecologică a depozitului de deșeuri existent al municipiului Tulcea rămân 
nemodificate. 

Art. 4. Prezentul act adiţional intră în vigoare începând cu data de ___.___.2019. 
 

         Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul nr. 29865/05.10.2005 privind 
Delegarea prin concesiune a activității de înființare și administrare a unui depozit ecologic în 
municipiul Tulcea și asanarea și închiderea ecologică a depozitului de deșeuri existent al 
municipiului Tulcea şi se încheie în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte un 
exemplar pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
 

     CONCEDENT,                                                                                  CONCESIONAR, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA                                               Societatea ECOREC S.A.  
 
 
                       PRIMAR,                                                                                     
       Dr. Ing. Constantin HOGEA                                                                         
 
 

 
     Director Economic, 
          Ec. Alina ANTONESCU 

 
 

 



                   Vizat C.F.P. 
 
 
 

 Director Tehnic 
           Ing. Ionuț GIURCĂ 
 
 
 
  Vizat Jr. Marius Pintilie 
               
 

 
Şef Serviciu Gospodărie Municipală, 
        Ing. Carmen VERBAN  

 
 


	1.PĂRȚILE CONTRACTANTE:

