
 

 

 

_ 

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 43 
privind aprobarea tarifului privind colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de 

hârtie, metal, plastic și sticlă și modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 

27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și 

societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional 

 

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

25 februarie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și 

transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza municipiului Tulcea, a tarifului privind colectarea 

separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și modificarea contractului de 

delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul 

Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional, proiect din iniţiativa consilierului local George 

ȘINGHI; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI înregistrat sub  

nr. 6163/17.02.2021 şi raportul întocmit de societatea Servicii Publice S.A., înregistrat sub nr. 

6161/17.02.2021; 

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), alin. 2 lit. b), art. 8 alin. (3) lit. d2) și k), art. 9 alin. (2) lit. 

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

completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. l) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de 

salubrizare a localitatilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexei la 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; 

- Anexei nr. 1 din Ordonanța 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. 158/27.08.2020 privind aprobarea delegării 

directe a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea către 

societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și 

stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare în 

municipiul Tulcea și aprobarea proiectului contractului de delegare a gestiunii unor activități componente 

ale serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea, împreună cu anexele acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 197/20.11.2020 privind modificarea 

contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de 

 

 
 



 

 

 

salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-

Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 24/28.01.2021 privind aprobarea tarifului 

pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza municipiului 

Tulcea, a  tarifului privind colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și 

sticlă și modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea 

Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act aditional; 

- art. 35 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente 

ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea 

Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A.; 

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 tariful privind colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, 

plastic și sticlă în cuantum de 1585,12 lei/tonă fără T.V.A., stabilit conform fișei de fundamentare, 

prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Tariful stipulat la Art.1 nu va fi decontat de către U.A.T. Municipiul Tulcea sau de către alți 

utilizatori ai serviciului de salubrizare și nu va fi luat în calcul la fundamentarea Taxei de Habitat; 

operatorul Servicii Publice S.A. își va recupera costurile din valorificarea deșeurilor reciclabile precum și 

din plățile efectuate de către Organizațiile pentru Implementarea Răspunderii Extinse a Producătorilor 

(OIREP) pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje. 

Art. 3 Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., conform actului 

adițional nr. 3, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art..4 Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea să semneze în numele şi pe seama Municipiului 

Tulcea, Actul adiţional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020. 

Art. 5  Cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 24/28.01.2021 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și 

transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza municipiului Tulcea, a  tarifului privind colectarea 

separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și modificarea contractului de 

delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul 

Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act aditional, se revocă.  

Art. 6 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 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

             Jr. Leventh IUSUF                                                                          Stere ȘACU 
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                                                                                            Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 43/25.02.2021 

 

 

ACTUL ADIȚIONAL NR. 3/27039/56/____________  

La Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020 

 

 
Părțile: 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, persoană juridică, cu sediul în Tulcea, strada 

Păcii nr. 20, cod poștal 820033, telefon 0240/511440, fax 0240/517736, având codul fiscal 4321429 și contul 

RO37TREZ24A875000200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, reprezentată legal prin Ștefan ILIE, 

având funcția de Primar în calitate de Delegatar, pe de o parte,  

şi  

Operatorul Servicii Publice S.A., cu sediul în str Mahmudiei, nr 17, Tulcea, înregistrat sub nr. 

J36/591/2007 la Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, având contul 

RO52TREZ6415069XXX002984, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, codul unic de înregistrare 

RO22618640, reprezentat legal prin Andrei-Aurel GHEORGHIU, având funcția de director general, în calitate 

de Delegat, pe de altă parte, 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 6 lit. d) și h), art. 7 alin. (1) lit. b) și c), alin. 2 lit. b), art. 8 alin. (3) lit. d2) și k), art. 9 alin. (2) lit. d) 

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

completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. l) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de 

salubrizare a localitatilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexei  la 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; 

- Anexei nr. 1 din Ordonanța 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. 158/27.08.2020 privind aprobarea delegării 

directe a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea către societatea 

Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției 

optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare în municipiul Tulcea și aprobarea 

proiectului contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

municipiului Tulcea, împreună cu anexele acestuia; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 197/20.11.2020 privind modificarea contractului 

de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului 

Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și 

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

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 24/28.01.2021 privind aprobarea tarifului pentru 

activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza municipiului Tulcea, a 

tarifului privind colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale și modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A.; 



 

 

 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. _______/25.02.2021 privind aprobarea tarifului 

pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza municipiului 

Tulcea, a tarifului privind colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și 

sticlă și modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-

Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A.; 

- art. 35 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activitati componente ale 

serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020 încheiat între Unitatea  

Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., cu modificările și completările 

ulterioare;  

Au convenit de comun acord se încheie prezentul act adițional la Contractul de delegare a gestiunii prin 

concesiune a unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea  

nr. 27039/56/16.09.2020, cu respectarea următoarelor clauze:  

Art. 1. (1) Se modifică Anexa 11– ”Tarife”, la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a unor 

activitati componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul modificării tarifului din Anexa I privind colectarea separată și 

transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, în cuantum de 1585,12 lei/tonă fără T.V.A., 

conform fișei de fundamentare nr. 1, care face parte integrantă din prezentul act adițional. 

(2) Fișa de fundamentare nr. 1 va înlocui anexa nr. 14 la Anexa I. 

(3) Tariful stipulat la Alin.(1) nu va fi decontat de către U.A.T. Municipiul Tulcea sau de către alți 

utilizatori ai serviciului de salubrizare și nu va fi luat în calcul la fundamentarea Taxei de Habitat; 

operatorul Servicii Publice S.A. își va recupera costurile din valorificarea deșeurilor reciclabile precum și 

din plățile efectuate de către Organizațiile pentru Implementarea Răspunderii Extinse a Producătorilor 

(OIREP) pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje. 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020 rămân valabile așa 

cum au fost ele convenite și semnate de către părți. 

Art. 3.  Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de 01.03.2021. 

            Art. 4.  Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune 

a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020 şi se 

încheie în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

        Pentru  DELEGATAR,                                                      Pentru DELEGAT 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ                         SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA      

               MUNICIPIUL TULCEA                                                                     

 

           Ștefan ILIE,                                                                               DIRECTOR GENERAL 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA             Andrei-Aurel GHEORGHIU

  

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ,         CONTABIL ȘEF,  

Dir. Ex. Alina ANTONESCU         Feodor CASIAN 

 

 

           Vizat CFP 

          Șef  Serviciu Gospodărie Municipală 

          Carmen VERBAN 

 



 

 

 

          Vizat oficiul Juridic       Vizat oficiul juridic 

          Vasile-Marius PINTILIE                    Gabriela SAVA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


