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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării si completării prin Act Adițional nr. 3 a ”Contractului de 

delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare in Orasul Techirghiol, 

jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018” 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința ordinara din data de 17.01.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1, 2,  

            Având în vedere: 

- referatul de specialitate  nr. 592/15.01.2020 al Serviciului financiar-economic,  

- Adresa IRIDEX Group Salubrizare SRL nr. 483/14.01.2020,  

- HCL nr. 253 din 28.11.2018, HCL nr. 104/22.05.2019, 

- Ordonanţa de urgenţă nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor,  

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

- Legea nr. 101/2006,  

- Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare in Orasul 

Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 14350/03.09.2018,  conform anexei 

1 -  parte integrantă din prezenta. 

 

Art.2 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituțiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă,  - abţinere, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

 

 Techirghiol, astăzi – 17.01.2020. 

 Nr. 24. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

             TANHER CURTACAI                                                DR.JR.NICULINA PAROŞANU 


