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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 274 
 
 

privind asocierea municipiului Tulcea cu Fundația Zero Waste Europe, reprezentată de 

Institutul pentru Ecoinovare, în vederea implementarea proiectului ”Orașe Zero Deșeuri”  

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 

29.09.2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Fundația Zero Waste Europe, 

reprezentată de Institutul pentru Ecoinovare, în vederea implementării proiectului „Orașe Zero Deșeuri”, 

proiect din iniţiativa Primarului; 
Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. 35.242/20.09.2021 şi raportul nr. 35.239/20.09.2021 al Compartimentului Mediu din cadrul Direcției 

Urbanism, Amenajare Teritoriu prin care se propune semnarea Acordului de parteneriat pentru implementarea 

proiectului ”Orașe Zero Deșeuri”;  
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

         Având în vedere: 

- Directiva (UE) 2018/851a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 privind deșeurile; 

- art. 60 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul 

deşeurilor; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e),  alin. (4) lit. e) și g), alin. (7) lit. n) și alin. (9) lit. a) , art. 139 alin. (1) și 

(3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a), (2), 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 asocierea municipiului Tulcea cu Fundația Zero Waste Europe, reprezentată de 

Institutul pentru Ecoinovare, în vederea implementării proiectului „Orașe Zero Deșeuri”, conform Acordului de 

parteneriat, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea, domnul Ștefan Ilie pentru semnarea în numele și 

pentru Municipiul Tulcea a Acordului de Parteneriat, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, precum și a altor 

documente aferente în cadrul acestuia.  

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se împuternicește Compartimentul 

Mediu/Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

ART. 4 Secretarul General al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

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

 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  SECRETAR GENERAL,                                  VICEPRIMAR, 

                          Jr. Leventh IUSUF                                                                    George ȘINGHI 

 

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 

fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 

ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO 

https://idrept.ro/12050865.htm
http://www.primariatulcea.ro/


2 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT  

Nr._____/__.__.2021 

 

Între: 

 

Fundația Zero Waste Europe reprezentată în România prin Asociația Institutul pentru 

Ecoinovare, în calitate de coordonator al Coaliției Zero Waste România, cu sediul social în strada 

Emile Zola nr. 2, ap. 3, Cluj Napoca, având codul de înregistrare fiscală nr. 33237624 și contul bancar 

nr. RO19 BTRL RONC RT02 4873 0401 deschis la Banca Transilvania, sucursala Eroilor,  

reprezentată legal în ceea ce priveşte prezentul acord de către Elena RASTEI, denumită în continuare 

COORDONATOR „Zero Waste Cities” – „ORAȘE ZERO DEȘEURI”  

 

şi  

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii nr.20, 

telefon 0240511440, fax 0240517736, email: contact@primariatulcea.ro, având codul fiscal 4321429 și 

contul nr. RO08 TREZ 24A5 1010 3201 300X deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, reprezentată 

legal prin Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea, denumită  în continuare PARTENER. 

 

 

I. OBIECTUL ACORDULUI     

Obiectul prezentului Acord îl constituie colaborarea în implementarea proiectului „Orașe 

Zero Deșeuri”, denumit în continuare „Proiectul”. 

 

II. DURATA ACORDULUI 

Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la remedierea problemei 

deșeurilor . 

 

III. OBLIGAȚIILE PĂRŢILOR 

 

A. Coordonatorul „Zero Waste Cities” -  „Orașe Zero Deșeuri” se obligă: 

● să ofere sprijin în implementarea strategiei „Zero Waste” pe termen scurt, mediu şi lung; 

● să desemneze o persoană de contact pe perioada derulării prezentului acord care să 

participe la întâlnirile Grupului de Lucru inițiat de către Primăria Municipiului Tulcea; 

● să elaboreze planul de lucru și etapele Proiectului şi să le prezinte partenerului, în 

vederea acordului comun asupra acestora; 

● să faciliteze accesul și să pună la dispoziția Partenerului expertiza oferită de specialiști 

recunoscuți la nivel internațional; 

● să faciliteze înfrăţirea și schimbul de bune practici cu alte oraşe din rețeaua 

internațională „Zero Waste”; 

● să deruleze campanii de educație și conștientizare aferente strategiei „zero deșeuri” în 

parteneriat cu alți actori locali și/sau naționali; 

● să asigure promovarea Partenerului pe canalele oficiale Zero Waste Romania, după 

avizul obţinut de la acesta. 

B. Partenerul se obligă: 

 

● să desemneze o persoană de contact pe perioada derulării prezentului acord; 

● să inițieze un Grup de Lucru format din actorii locali relevanți, implicați în gestionarea 
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deșeurilor și reprezentanți ai societății civile; 

● să  inițieze și să aprobe prin hotărâre de consiliu local organizarea și funcționarea pe 

teritoriul Municipiului Tulcea a unui  sistem de colectare a deșeurilor municipale pe baza unor soluții 

agreate, aferente strategiei „zero deșeuri”, pentru îndeplinirea obiectivelor ce revin autorităților 

publice locale în domeniul gestionării deșeurilor, având în vedere obiectivele asumate de România în 

calitate de  stat membru al Uniunii Europene și legislația în vigoare; 

● să introducă instrumentul financiar de cuantificare a serviciului de salubrizare „plăteşti 

pentru cât arunci”, conform legislației în vigoare; 

●  să implementeze măsuri de prevenție recomandate de către experții Zero Waste 

România și agreate în cadrul Grupului de Lucru; 

● să refuze construirea de instalații de incinerare a deșeurilor municipale şi asimilabile, cu 

sau fără  recuperare de energie, inclusiv tehnologiile moderne (gazeificare, piroliză, arc de plasmă etc.), 

întrucât acestea susțin producerea deşeurilor, sabotează programele de prevenție şi reciclare şi au un 

impact negativ asupra sănătăţii publice, economiei locale şi mediului înconjurător;  

● să ofere, la cerere, informații și date cu privire la progresul înregistrat în atingerea 

angajamentelor asumate; 

● să sprijine Coordonatorul în organizarea campaniilor de educație și informare 

(contactare autorităţi, parteneri pentru gestiunea deşeurilor, implicare voluntari, comunicare cu mass 

media locală); 

● să anunţe Coordonatorul, în timp util, asupra oricăror modificări ce pot apărea;   

● să sprijine Coordonatorul cu materiale audio/video/foto de calitate pentru print și online.  

 

IV. FORŢA MAJORĂ 

 

1. Nici una dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod 

necorespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile care îi incumbă în baza prezentului acord 

de parteneriat, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la 

data încheierii acordului şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat sau extrem de costisitoare pentru 

partea care îl invocă. Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, calamităţile naturale, 

temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute, grevele, restricţiile legale şi orice alt eveniment care este 

în afara controlului părţii care îl invocă. 

2. Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acestuia şi să ia masurile care îi stau la dispoziţie în 

vederea  limitării consecințelor respectivului eveniment.  

 

 

V. CONFIDENȚIALITATEA 

 

1. Nici una dintre Părţi nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi, să folosească 

informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în timpul executării acestui acord, altfel decât 

pentru îndeplinirea obligaţiilor sale.  

2. Părţile convin să menţină confidenţiale informaţiile primite sau obţinute ca rezultat al 

încheierii sau executării acestui acord, sau furnizate de către una dintre părți sau în numele acesteia pe 

perioada de valabilitate a acordului şi pe o perioadă de încă 2 ani după încetarea acestuia indiferent de 

cauză, şi să nu le dezvăluie, raporteze, facă publice, direct sau indirect, să nu le transfere sau să le 

folosească în scopuri personale sau ale terţilor.  

3. Obligaţiile stipulate la punctul 1 și 2 nu se aplică în cazul unei informaţii care: 

a) la data încheierii acestui acord face parte din categoria informațiilor de interes public așa cum 
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sunt acestea definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

b) devine parte din categoria informațiilor de interes public așa cum sunt acestea definite de 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public ulterior încheierii prezentului 

acord;  

c) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică competentă. 

 

VI. ÎNCETAREA ACORDULUI  

 

1. Încetarea prezentului Acord de parteneriat poate avea loc prin voinţa comună a părţilor sau 

voinţa uneia dintre părţi, cu notificarea scrisă prealabilă a celeilalte părţi cu 30 de zile înainte de data la 

care încetarea urmează să-și producă efectele. 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ____________________, în două (2) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte . 

 

U.A.T. Municipiul Tulcea                                                    Zero Waste Romania prin  

                    Ștefan ILIE                                                       Asociația Institutul pentru Ecoinovare                                                                                                                        

         Primar al Municipiului Tulcea                                                   Elena  RASTEI,  

                                                                                                             Vicepreședinte                                                           

 

Direcția Economică             

Director Executiv  

Alina ANTONESCU 

 

Serviciul Gospodărie Municipală 

Elena-Carmen Verban 

 

Compartiment Mediu 

Gabriela Zuca 

 

Vizat Consilier Juridic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


