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PROIECT DE 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 10.02.2020,  

 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: 

- Adresa IRIDEX Group Salubrizare SRL nr. 1761/04.02.2020,  

- 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 revocă H.C.L. nr. 24/17.01.2020 privind aprobarea modificării si completării 

prin Act Adițional nr. 3 a ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de 

salubrizare in Orașul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018” 

 Art.2 – Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 14350/03.09.2018,  conform anexei 

1 -  parte integrantă din prezenta. 

Art.3 – 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. 

 

 Înregistrat cu nr................ din ...................... 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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RESPONSABILI DE CONTRACT 

Nr. 1813 din 04.02.2020 

 

                                VIZAT, 

                    PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării si completării prin Actul aditional 

nr. 3 al ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare 

in Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018” si de revocare a HCL 

24/17.01.2020 

 

Unitatea administrativ teritoriala oras Techirghiol are incheiat “Contractul de 

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

jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018” modificat si completat prin Act aditional 

nr. 1 inregistrat cu nr. 21429 din data de 18.12.2018, incheiat in  

baza HCL nr. 253 din 28.11.2018 si prin Act aditional nr. 2 inregistrat cu nr. 10802 din 

data de 31.05.2019, incheiat in baza HCL nr. 104 din 22.05.2019. 

In conformitate cu clauzele contractuale delegatul are dreptul sa propuna 

modificarea Tarifului aprobat, in urma depunerii la delegatar a unui referat de justificare a 

tuturor modificarilor conform art 17 din OUG 196/2005.  

 

 

 

Cererea inaintata de societatea IRIDEX Group Salubrizare SRL nr. 715 din 

27.01.2020, inregistrata la Primaria oras Techirghiol cu nr. 1761 din 04.02.2020, este 

asimilata cu Referatul de justificare de la art 7, lit h) din contract si este formulata in temeiul 

prevederilor contractuale ale ARTICOLULUI 6 – DREPTURILE DELEGATULUI, lit. k) 

“sa solicite in conformitate cu Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare a localitatilor ajustarea sau modificarea tarifelor.”. 

In conformitate cu art 33 – MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL 

PARTILOR, alin (4) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi 

proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: 

a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o entitate contractanta 

care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada; si b) modificarea nu afecteaza 

caracterul general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii. 

In conformitate cu art 33 - MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL 

PARTILOR, alin.(1) “Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional 

incheiat in scris intre partile contractante” fapt pentru care supunem spre aprobare 
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modificarea si completarea ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a 

serviciului de salubrizare in Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 

03.09.2018, prin act aditional, conform Anexei nr. 1 la prezentul Raport de specialitate, cu 

denumirea „Act aditional nr. 3 la Contractul 14350/03.09.2018 si vor fi prevazute  

urmatoarele modificari: 

 

 

 

Prin Art. l. al Actului Aditional nr. 3 

« (1-1) Pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale de la 

populatie se aplica urmatoarele tarife incepand de la semnarea prezentului  si pana la 31.12.2020: 

a) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

reziduale (cod: 20.03.01) colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 6,12 lei/persoana/luna 

fara TVA; 

b) Tariful  pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

reciclabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 1,57 lei/persoana/luna fara TVA; 

c) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

biodegradabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 0,93 lei/persoana/luna fara 

TVA.; 

d) Tarifele detaliate la alin (1-1) se vor incasa de la Oras Techirghiol pentru un numar de 8155 

persoane conform documentatiei de concesionare; 

(e) Tarifele pentru utilizatorii persoane fizice au fost calculate in vederea raportarii la o cantitate 

estimata de 2504,76 tone deseuri municipale pe an, din care 150,00 tone deseuri municipale 

reciclabile pe an si 420,00 tone deseuri municipale biodegradabile pe an, astfel incat in vederea 

respectarii principiului «plateste pentru cat arunci », modificarea cantitatii de deseuri municipale 

generata de populatie si/sau a ponderii tipurilor de deseuri, va determina modificarea costurilor cu 

colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale, si implicit modificarea 

tarifelor; 

 

(1-2) Pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare de la persoane 

juridice, agenti economici - se aplica urmatoarele tarife incepand de la semnarea prezentului si 

pana la 31.12.2020: 

a) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reziduale 

(cod: 20.03.01) colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 102,41 lei/mc fara TVA; 

b) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reciclabile 

colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 29,43 lei/mc fara TVA; 

c) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

biodegradabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 43,84 lei/mc fara TVA.; 

d) Tarifele detaliate la alin (1-2) se vor incasa de la utilizatori in baza unui contract individual 

conform documentatiei de concesionare; 

 

(1-3) Pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare de la persoane 

juridice, institutii publice - se aplica urmatoarele tarife incepand cu 01.01.2020 si pana la 

31.12.2020: 

a) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reziduale 

(cod: 20.03.01) colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 102,41 lei/mc fara TVA; 
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b) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reciclabile 

colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 29,43 lei/mc fara TVA; 

c) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

biodegradabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 43,84 lei/mc fara TVA.; 

d) Tarifele detaliate la alin (1-3) se vor incasa de la Oras Techirghiol conform documentatiei de 

concesionare; 

(1-4) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor provenite din 

locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora 

este de 236,58 lei/tona fara TVA. Tariful detaliat la alin (1-4) se vor incasa de la utilizatori in 

baza unui contract individual conform documentatiei de concesionare; 

(1-4a)Pentru prestarea serviciului de colectare separata, transport separat si tratare a deseurilor 

provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau 

exterioara a acestora este necesar ca Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sa conditioneze : 

➢ eliberarea autorizaţiilor de construire şi/sau desfiinţări de prezentarea avizului eliberat de 

operatorul autorizat in baza certificatului de urbanism si a documentelor aferente, iar, 

➢ avizarea receptiei lucrarilor de prezentarea contractului de colectare separata transportul 

separat si tratarea deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare 

si reabilitare interioara si/sau exterioara incheiat intre operatorul autorizat si UTILIZATOR 

impreuna cu documentelor emise de catre operatorul autorizat pentru cantitatile preluate 

din care sa rezulte ponderea cantitatii provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări  

reutilizata, reciclata, inclusiv operatiuni de rambleiere. 

 

(1-5) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si deseurilor depozitate in locuri 

nepermise pe suprafata domeniului public este de 236,58 lei/tona fara TVA; Tariful detaliat la 

alin (1-5) se va incasa de la Oras Techirghiol conform documentatiei de concesionare ; 

 

Prin Art. 2. al Actului Aditional nr. 3 se inlocuieste din Contract, art. 9 « Tarife » alineatul 

(10), care devine: 

 « (10) Costurile de gestionare a deseurilor menajere reciclabile de tip ambalaj pot fi decontate de 

catre organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului 

(OIREP) cu care autoritatea contractanta/ concedentul/achizitorul incheie contracte, parteneriate 

sau alte forme de colaborare, conform prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.59.” 

 

Prin Art. 3. al Actului Aditional nr. 3 se inlocuiesc din Contract, art. 7 « Obligatiile 

delegatarului » urmatoarele alineate (k) si (l), care devin: 

« (k) Avand in vedere ca: 

➢ Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice 

locale a unităţilor administrativ-teritoriale încheie contracte, parteneriate sau alte 

forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea 

extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative 

care transpun directivele individuale (Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 

modificarile şi completarile ulterioare, art.59, alineatul (3)); 

➢ Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a solicita organizaţiilor care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea 
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costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse 

a producătorului (Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi 

completarile ulterioare, art.59, alineatul (4)); 

➢ Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în 

deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (Legea nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.59, 

alineatul (5)), 

modul de indeplinire a obiectivelor privind raspunderea extinsa a producatorului si modul de 

decontare a costurilor stabilite prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile 

şi completarile ulterioare, art.59, este/ va fi prevazut printr-un parteneriat intre autoritatea 

contractanta/ concedentul/achizitorul cu o organizatie (OIREP) autorizata de catre Comisia de 

supraveghere a raspunderii extinse a producătorilor din cadrul Ministerului Mediului. 

(l) Pana la data intrarii in vigoare/ decontarii conform parteneriatului mai sus mentionat, toate 

costurile de gestionare a deseurilor menajere reciclabile de tip ambalaj vor fi suportate si achitate 

prestatorului de catre UAT TECHIRGHIOL» 

 

Prin Art. 4. al Actului Aditional nr. 3 se modifica art. 11 « Indicatorii de performanta», alin. 

(4) din Contract, care devine: 

« (4) In vederea respectarii dispozitiilor legale in vigoare, va fi aplicabil, incepand cu 01.01.2020, 

urmatorul indicator de performanta: 

• Colectarea separata a unei cantitati de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile 

municipale, in procent de 50% din cantitatea totala generata de deseuri de hartie, metal, 

plastic si sticla din deseurile municipale. » 

 

Prin Art. 5. al Actului Aditional nr. 3 se modifica Art. 18 – (1) punctul A din Anexa nr. 2 a 

Contractului – Caiet de Sarcini., care devine : 

 « A. Populatie : 

- 1 data /2 saptamani pentru unitatile locative individuale » 

 

Prin Art. 6. al Actului Aditional nr. 3 se mentioneaza ca celelate clauze ale Contractului raman 

neschimbate. 

 

Prin Art. 7. al Actului Aditional nr. 3 se mentioneaza ca prezentul act aditional isi produce 

efectele incepand cu data semnarii de catre parti. 

 

 

 

Actul aditional va fi incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte 

contractanta. 

 

 

Prin HCL nr. 24/17.01.2020 s-a aprobat modificarea si completarea prin act Aditional nr. 3 a 

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

Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018” privind modificari care se mentin si 

in prezentul Draft de Act Aditional , insa se renunta la modificarea Anexei nr.2 a Contractului, in 
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sensul modificarii Anexa nr. 1 la « Caietul de Sarcini al Serviciului » prin introducerea unei noi 

observatii si prin modificarea numarului de recipienti de colectare a deseurilor menajere uscate, 

constand in : 

• «obs    recipientii de colectare pentru deseurile menajere uscate de tip hartie-carton vor fi 

asigurati de prestator separat de ceilalti recipienti de colectare »  

• Se modifica numarul recipientilor de colectare a deseurilor menajere uscate pentru unitatile 

individuale, de la 2500 buc/pct.col la 5000 buc/pct.col; 

  

La justificarea propunerii de renuntare la modificare a numarului de recipienti de colectare a 

deseurilor menajere uscate s-a luat in considerare ca cantitatile totale si pe tipuri de deseuri 

menajere reciclabile generate lunar pe raza UAT Techirghiol, impactul financiar ar fi major asupra 

gradului de suportabilitate a costurilor de catre populatie, in eventualitatea colectarii pe mai multe 

fractii (costurile achizitionarii recipientelor necesare fiecarei gospodarii, cheltuieli cu resursele 

umane si cele mobile necesare colectarii separate pe mai multe fractii,  numar majorat de curse), 

astfel incat din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului si al sănătăţii populaţiei 

este justificata colectarea cu o ritmicitate de o data la doua saptamani a deseurilor reciclabile 

amestecate, fracţiile rezultand din procesul de sortare; 

Fata de ce s-a aprobat prin HCL 24/17.01.2020 in prezenta cerere de modificare a tarifelor din 

contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare in Orasul 

Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350/03.09.2018 este prevazuta si modificarea Anexei nr.2 a 

Contractului, in sensul modificarii art. 18 din « Caietul de Sarcini al Serviciului » care 

priveste  Ritmicitatea de colectare a deseurilor biodegradabile verzi: « A. Populatie : 

- 1 data /2 saptamani pentru unitatile locative individuale » 

 

Aceasta modificare a fost introdusa avand in vedere faptul ca deseurile menajere verzi-

biodegradabile nu au un grad de generare liniar pe parcursul unui an calendaristic (acestea 

generandu-se preponderent in lunile aprilie-mai si septembrie-octombrie), corelate cu capacitatile 

de transport ale autocompactoarelor deservente, pentru a reduce impactul financiar rezultat din 

evolutia generala a preturilor si din modificarile legislative aplicabile incepand cu data de 

01.01.2020, fundamentarea propusa are in vedere o ritmicitate de colectare a deseurilor verzi-

biodegradabile de 1 data la 2 saptamani. 

 

Modificarile mai sus detaliate si propuse spre aprobare vor conduce la modificarea tarifelor ce vor 

fi practicate in cadrul contractului. Aceasta modificare a tarifelor se va reflecta in sensul diminuarii 

sumelor de plata lunar, aferente contractului. 

     

Pentru a exista o forma unitara de aprobare a modificarilor si completarilor conditiilor contractuale 

se supune aprobarii Consiliului local: 

- aprobarea modificarilor si completarilor prin Actul aditional nr. 3 al ”Contractului de 

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

jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018”. 

-  revocarea HCL nr. 24/17.01.2020 privind aprobarea modificarilor si completarilor prin 

Actul aditional nr. 3 al ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului 

de salubrizare in Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018”.   
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Justificarea propunerii de modificare a tarifelor  

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, introduc  noi instrumente si 

obligatii ale autoritatilor publice locale si implicit ale operatorilor implicati  în sistemul de 

management şi  în procesele de gestiune a deşeurilor, în vederea atingerii obiectivelor de reciclare, 

legiferand instrumente a caror rigurozitate si exigenta este majorata gradual, anual.  

 

Respectarea cerinţelor legislative aferente anului 2020 determină  modificarea structurală a 

costurilor şi  a condiţiilor de prestare a activităţii de salubrizare, in condiţiile îmbunătăţirii 

calitative a serviciilor publice de salubrizare şi de creştere a cheltuielilor de protecţie a mediului şi 

de securitate şi sănătate în muncă, rezultand necesitatea modificarii tarifelor. 

 

Conform modificarilor legislative, incepand cu data de 01.01.2020: 

✓ tarifele de salubrizare propuse vor include contributia pentru economia circulară, in suma 

de 80 lei/ tona deşeu destinat eliminarii prin depozitare (OUG nr.196/2005, Anexa 2); 

✓ se  menţin tarife distincte pentru activităţile privind gestionarea deşeurilor reciclabile 

(art.17, alin.f, Legea 211/2011); 

✓ indicatorul  minim de performanţă privind cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi 

sticlă din  deşeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată 

de deşeuri de hârtie, metal, plastic, devine 50% pentru anul 2020; 

✓ Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) acoperirea costurilor 

aferente gestionarii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.  

 

Justificarea detaliata a propunerii este prezentata in fisele de fundamentare a tarifelor pe elemente 

de cheltuieli care evidentiaza oportunitatea si determinarea tarifelor in conformitate cu prevederile 

ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 

In fundamentarea prezentata, au utilizat: 

✓ cheltuielile privind tratarea deseurilor au fost determinate incluzand contributia 

pentru economia circulară, in suma de 80 lei/ tona deşeu destinat eliminarii prin 

depozitare; 

✓ cheltuielile privind colectarea si sortarea deşeurilor reciclabile nu au fost diminuate 

cu venituri de la organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea 

extinsă a producătorului de ambalaje (OIREP),  venituri care vor fi obtinute direct 

de către Unităţile administrativ-teritoriale (UAT)  pentru a acoperi costurile din 

bugetul local, aferente gestionării deşeurilor de tip ambalaje, generate în 

gospodăriile populaţiei; 

✓ cheltuielile pentru combustibilul utilizat s-au stabilit în funcţie de tipul maşinii 

folosite, de consumul de combustibil, de cantitatea de deşeuri colectată, 

transportată şi depozitată şi de distanţa de transport; 

✓ cheltuielile cu amortizarea s-au luat  în calcul, respectându-se reglementările legale 

în vigoare; 
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✓ cheltuielile efectuate cu materiile prime şi materialele consumabile şi cu piesele de 

schimb s-au stabilit  în funcţie de consumurile normate şi de preţul actual de 

achiziţie al acestora; 

✓ cheltuielile pentru protecţia mediului au fost luate în calcul la nivelul prevăzut de 

legislaţia în vigoare; 

✓ cheltuielile cu munca vie s-au fundamentat în funcţie de cheltuielile cu personalul, 

potrivit normelor de muncă, în raport cu legislaţia în vigoare şi corelat cu principiul 

eficienţei economice; 

✓ cheltuielile cu reparaţiile s-au luat în calcul la nivelul programat anual, potrivit 

planului de reparaţii. 

In calculul pentru fiecare tarif am inclus, pentru fiecare tip de cheltuieli, pe langa cheltuielile 

directe de colectare şi cheltuielile  indirecte si generale necesare derularii contractului.

  

Operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, conform normelor 

metodologice elaborate de autoritatea de reglementare, este necesară deoarece ne aflăm în 

situaţia în care au intervenit schimbări majore în structura costurilor, inclusiv prin luarea in 

calcul a actualizarii cerintelor aplicarii 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, cerinte care 

au determinat recalcularea tarifelor existente. 

Analiza fondurilor alocate trebuie sa aiba in vedere si faptul  ca o parte din valoarea facturilor 

lunare va putea fi acoperita de catre Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) prin incasarea  

contravalorii bonificatiei de la Organizaţiile care Implementează obligaţiile privind Răspunderea 

Extinsă a Producătorului (OIREP, astfel cum sunt definite prin legea  Nr.249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje), incasate direct de catre UAT 

pentru ambalajele valorificate din deseurile reciclabile colectate din aria administrativa, conform 

protocolului /  

 

 

contractului pe care-l veti incheia cu o Organizaţie care Implementează obligaţiile privind 

Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP). 

 

Anexe: 

• Anexa nr. 1 la prezentul Raport de specialitate, cu denumirea „Act aditional nr. 3 la 

Contractul 14350/03.09.2018 

 

Acte normative si Legislatie: 

• Adresa inaintata de societatea IRIDEX Group Salubrizare SRL nr. 715 din 27.01.2020, 

inregistrata la Primaria oras Techirghiol cu nr. 1761 din 04.02.2020; 
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• HCL nr. 24/17.01.20220 privind aprobarea modificării si completării prin Actul aditional 

nr. 3 al ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare 

in Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018; 

• Contractul nr. 14350/03.09.2018 de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de 

salubrizare in orasul Techirghiol, jud. Constanta si anexele lui 

• Dispozitia Primarului oras Techirghiol nr. 326 din 24.09.2018 privind desemnarea 

persoanelor responsabile cu monitorizarea si indeplinirea indicatorilor de performanta de 

catre concesionar pentru Contractul nr. 14350/03.09.2018 de delegare a gestiunii prin 

concesionare a serviciului de salubrizare in orasul Techirghiol, jud. Constanta 

• OG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a 

deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu; 

• Lg 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatiilor;  

• Oug 196 din 22.12.2005 privind fondul de mediu; 

• Lg 211/2011 privind regimul deseurilor; 

• Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modifiare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

• 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; 

• Lg 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; 

• HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiunea de servicii; 

 

                               ÎNTOCMIT (RAPORTUL DE SPECIALITATE) 

Responsabil tehnic al contractului de concesiune: Bogoi Cherata 

Responsabil financiar al contractului: Irimia Iulia-Gabriela 
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ANEXA NR. 1 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 1813 / 04.02.2020 

 

 

 

                                                                                      VIZAT 

                                                                                         PRIMAR 

                                                                                         SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

    

 

 

 

 

Act aditional nr. 3 la Contractul 14350 / 03.09.2018 

 

Inregistrat cu nr……………….din…………………. 

 

Parti : 

UAT TECHIRGHIOL, persoană juridică de drept public, cu sediul în ORASUL 

TECHIRGHIOL, Str. Dr. V. Climescu nr. 24, Judet CONSTANTA, Cod Unic de Inregistrare Nr. 

4300540, reprezentata prin primar Soceanu Iulian - Constantin in calitate de autoritate 

concedent/delegatar, 

si 

S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. cu sediul in sat Schitu, com. Costinesti, jud. 

Constanta, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/2939/2008, Cod Unic de Inregistrare 

R024342060, Cont nr. R041TREZ2365069XXX000938 deschis la Trezoreria Eforie, reprezentata 

prin Dan Tiberiu ANGHEL - Director General, in calitate de concesionar/delegat, 

 

 

Preambul 

Avand in vedere evolutia generala a preturilor si modificarile legislative aplicabile incepand cu 

data de 01.01.2020 conform prevederilor din : 

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

modificarile şi completarile ulterioare; 

✓ Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

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

ambalaje, cu modificarile şi completarile ulterioare, conform carora: 

a) contributia pentru economia circulară, care in 2019 era 30 lei/ tona, devine in suma 

de 80 lei/ tona deşeu destinat eliminarii prin depozitare (OUG nr.196/2005, Anexa 

2); 

b) indicatorul  minim de performanţă privind cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, 

plastic şi sticlă din  deşeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din 
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cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic, care era 40%, devine 

50% pentru anul 2020; 

c) în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative revine Unităţilor 

administrativ-teritoriale dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) acoperirea 

costurilor aferente gestionarii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 

partile au negociat si convenit asupra clauzelor prezentului act aditional la Contractul de delegare 

a gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare in Orasul Techirghiol, jud. 

Constanta, nr. 14350/03.09.2018, denumit in cele ce urmeaza Contract/ Contractul: 

 

Art. l. Se modifica art. 9 « Tarife », alin. (1) din Contract care devine:  

« (1-1) Pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale de la 

populatie se aplica urmatoarele tarife incepand de la semnarea prezentului  si pana la 31.12.2020: 

a) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

reziduale (cod: 20.03.01) colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 6,12 lei/persoana/luna 

fara TVA; 

b) Tariful  pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

reciclabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 1,57 lei/persoana/luna fara TVA; 

c) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

biodegradabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 0,93 lei/persoana/luna fara 

TVA.; 

d) Tarifele detaliate la alin (1-1) se vor incasa de la Oras Techirghiol pentru un numar de 8155 

persoane conform documentatiei de concesionare; 

(e) Tarifele pentru utilizatorii persoane fizice au fost calculate in vederea raportarii la o cantitate 

estimata de 2504,76 tone deseuri municipale pe an, din care 150,00 tone deseuri municipale 

reciclabile pe an si 420,00 tone deseuri municipale biodegradabile pe an, astfel incat in vederea 

respectarii principiului «plateste pentru cat arunci », modificarea cantitatii de deseuri municipale 

generata de populatie si/sau a ponderii tipurilor de deseuri, va determina modificarea costurilor cu 

colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale, si implicit modificarea 

tarifelor; 

 

(1-2) Pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare de la persoane 

juridice, agenti economici - se aplica urmatoarele tarife incepand de la semnarea prezentului si 

pana la 31.12.2020: 

a) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reziduale 

(cod: 20.03.01) colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 102,41 lei/mc fara TVA; 

b) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reciclabile 

colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 29,43 lei/mc fara TVA; 

c) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

biodegradabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 43,84 lei/mc fara TVA.; 

d) Tarifele detaliate la alin (1-2) se vor incasa de la utilizatori in baza unui contract individual 

conform documentatiei de concesionare; 
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(1-3) Pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare de la persoane 

juridice, institutii publice - se aplica urmatoarele tarife incepand cu 01.01.2020 si pana la 

31.12.2020: 

a) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reziduale 

(cod: 20.03.01) colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 102,41 lei/mc fara TVA; 

b) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor similare reciclabile 

colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 29,43 lei/mc fara TVA; 

c) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

biodegradabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 43,84 lei/mc fara TVA.; 

d) Tarifele detaliate la alin (1-3) se vor incasa de la Oras Techirghiol conform documentatiei de 

concesionare; 

(1-4) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor provenite din 

locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora 

este de 236,58 lei/tona fara TVA. Tariful detaliat la alin (1-4) se vor incasa de la utilizatori in 

baza unui contract individual conform documentatiei de concesionare; 

(1-4a)Pentru prestarea serviciului de colectare separata, transport separat si tratare a deseurilor 

provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau 

exterioara a acestora este necesar ca Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sa conditioneze : 

➢ eliberarea autorizaţiilor de construire şi/sau desfiinţări de prezentarea avizului eliberat de 

operatorul autorizat in baza certificatului de urbanism si a documentelor aferente, iar, 

➢ avizarea receptiei lucrarilor de prezentarea contractului de colectare separata transportul 

separat si tratarea deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare 

si reabilitare interioara si/sau exterioara incheiat intre operatorul autorizat si UTILIZATOR 

impreuna cu documentelor emise de catre operatorul autorizat pentru cantitatile preluate 

din care sa rezulte ponderea cantitatii provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări  

reutilizata, reciclata, inclusiv operatiuni de rambleiere. 

 

(1-5) Tariful pentru colectarea separata, transportul separat si deseurilor depozitate in locuri 

nepermise pe suprafata domeniului public este de 236,58 lei/tona fara TVA; Tariful detaliat la 

alin (1-5) se va incasa de la Oras Techirghiol conform documentatiei de concesionare ; 

 

Art. 2. Se inlocuieste din Contract, art. 9 « Tarife » alineatul (10), care devine: 

 « (10) Costurile de gestionare a deseurilor menajere reciclabile de tip ambalaj pot fi decontate de 

catre organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului 

(OIREP) cu care autoritatea contractanta/ concedentul/achizitorul incheie contracte, parteneriate 

sau alte forme de colaborare, conform prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.59.” 

 

Art. 3. Se inlocuiesc din Contract, art. 7 « Obligatiile delegatarului » urmatoarele alineate 

(k) si (l), care devin: 

« (k) Avand in vedere ca: 

➢ Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice 

locale a unităţilor administrativ-teritoriale încheie contracte, parteneriate sau alte 

forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea 
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extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative 

care transpun directivele individuale (Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 

modificarile şi completarile ulterioare, art.59, alineatul (3)); 

➢ Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a solicita organizaţiilor care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea 

costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse 

a producătorului (Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi 

completarile ulterioare, art.59, alineatul (4)); 

➢ Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în 

deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (Legea nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.59, 

alineatul (5)), 

modul de indeplinire a obiectivelor privind raspunderea extinsa a producatorului si modul de 

decontare a costurilor stabilite prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile 

şi completarile ulterioare, art.59, este/ va fi prevazut printr-un parteneriat intre autoritatea 

contractanta/ concedentul/achizitorul cu o organizatie (OIREP) autorizata de catre Comisia de 

supraveghere a raspunderii extinse a producătorilor din cadrul Ministerului Mediului. 

(l) Pana la data intrarii in vigoare/ decontarii conform parteneriatului mai sus mentionat, toate 

costurile de gestionare a deseurilor menajere reciclabile de tip ambalaj vor fi suportate si achitate 

prestatorului de catre UAT TECHIRGHIOL» 

 

Art. 4. Se modifica art. 11 « Indicatorii de performanta», alin. (4) din Contract, care devine: 

« (4) In vederea respectarii dispozitiilor legale in vigoare, va fi aplicabil, incepand cu 01.01.2020, 

urmatorul indicator de performanta: 

• Colectarea separata a unei cantitati de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile 

municipale, in procent de 50% din cantitatea totala generata de deseuri de hartie, metal, 

plastic si sticla din deseurile municipale. » 

 

Art. 5. Se modifica Art. 18 – (1) punctul A din Anexa nr. 2 a Contractului – Caiet de Sarcini., 

care devine : 

« A. Populatie : 

- 1 data /2 saptamani pentru unitatile locative individuale » 

 

Art.6. Celelate clauze ale Contractului raman neschimbate. 

 

Art.7. Prezentul act aditional isi produce efectele incepand cu data semnarii de catre parti. 

 

 

Prezentul Act aditional a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare 

parte contractanta. 
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          CONCEDENT                                                                   CONCESIONAR 

   ORASUL TECHIRGHIOL                         S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 

 

                       PRIMAR                                                             DIRECTOR GENERAL 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN                                  DAN TIBERIU ANGHEL 

 

 

 

            Vizat pentru legalitate,                                               DIRECTOR ADJUNCT 

                     SECRETAR, 

  DR. JR. PAROSANU NICULINA                                           MARIA CHISCOCI 

 

 

 

                     VIZA C.F.P. 

    Sef serviciu financiar-economic 

              VALEANU VIOREL 

 

                               ÎNTOCMIT (ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE) 

Responsabil tehnic al contractului de concesiune: Bogoi Cherata  

Responsabil financiar al contractului: Irimia Iulia-Gabriela     
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REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării si completării prin Actul 

adițional nr. 3 a ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de 

salubrizare in Orașul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018” şi 

revocarea HCL nr. 24/17.01.2020 

 

 

Având în vedere “Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de 

salubrizare in Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018”  pentru care s-a 

aprobat Actul aditional nr. 3 prin HCL nr. 24/17.01.2020 şi ca urmare a solicitării inaintata de 

societatea IRIDEX Group Salubrizare SRL nr. 1761/04.02.2020, in conformitate cu prevederile 

privind serviciile de salubrizare, este necesara actualizarea costurilor, tinand cont de evolutia 

generala a preturilor si modificarile legislative aplicabile incepand cu data de 01.01.2020 printr-

un Act aditional 3 revizuit, conform anexei la proiectul de hotarare si revocarea celui initial aprobat 

prin HCL 24/2020. 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 
 

 

 

 

 


