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HOTARARE 

privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare pentru 

implementarea unui sistem integrat de colaborare si valorificare a deșeurilor de ambalaje din 

fluxul menajer în orașul Techirghiol nr. 980/21.01.2020    

 

  

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit în ședința ordinară din 29.05.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar – 

Soceanu Iulian, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1, 2, 3, 

  Având în vedere : 

- Raportul de specialitate nr.8599/27.05.2020 al Direcției de Gospodărie Comunală,   

- Protocolul de colaborare nr. 980/21.01.2020 pentru implemntarea unui sistema integrat de 

colaborare si valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în orașul Techirghiol; 

- O.U.G. nr. 38/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 

de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje  

- Adresa nr. 1080/16.04.2020 a SC GREENPOINT MANAGEMENT SA,  

Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

În temeiul prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 - Se aprobă modificarea prin Act aditional nr.1 a Protocolului de colaborare nr. 

980/21.01.2020 pentru implementarea unui sistem integrat de colaborare si valorificare a deșeurilor de 

ambalaje din fluxul menajer în orașul Techirghiol, in sensul schimbarii duratei termenului de plata 

initial agreat de catre parti la data semnarii protocolului, astfel : 

”Actul aditional nr.1 modifica punctul 2, art.15 Cap.III privind durata termenului de plata dupa cum 

urmeaza:” Factura mentionata la alin. (1) se transmite beneficiarului impreuna cu raportul validat 

lunar si se achita de catre Beneficiar in termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii”. 

Art.2 - Modificarea termenului de plata este motivata de aparitia efectelor neprevazute in 

domeniul economic in contextul pandemiei provocate de COVID 19, care a afectat capacitatea de 

productie si cea financiara a producatorilor de ambalaje. 

 Art.3 – Celelalte prevederi ale Protocolului de colaborare nr. 980/21.01.2020 raman valabile. 

 Art.4 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

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

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri din 

totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 29.05.2020. 

Nr. 87. 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                    FLORIN ZISU                                                       DR.JR.NICULINA PAROŞANU 
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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare pentru 

implementarea unui sistem integrat de colaborare si valorificare a deșeurilor de ambalaje din 

fluxul menajer în orașul Techirghiol 

 nr. 980/21.01.2020     

 

 Primarul orasului Techirghiol, Soceanu Iulian-Constantin 

  Având în vedere : 

- Raportul de specialitate nr.8599/27.05.2020 al Direcției de Gospodărie Comunală,  Comisiilor 

pe domenii de specialitate,  

- Protocolul de colaborare nr. 980/21.01.2020 pentru implemntarea unui sistema integrat de 

colaborare si valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în orașul Techirghiol; 

- O.U.G. nr. 38/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 

de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje  

- Adresa nr. 1080/16.04.2020 a SC GREENPOINT MANAGEMENT SA  

Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 In temeiul prevederilor art.136 al O.G. nr.57/2019 privind Codul Adimistrativ, propun catre 

Consiliul Local Techirghiol, urmatorul 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

 Art.1- Se aprobă modificarea prin Act aditional nr. 1 a Protocolului de colaborare nr. 

980/21.01.2020 pentru implementarea unui sistem integrat de colaborare si valorificare a deșeurilor de 

ambalaje din fluxul menajer în orașul Techirghiol, in sensul schimbarii duratei termenului de plata 

initial agreat de catre parti la data semnarii protocolului, astfel : 

”Actul aditional nr.1 modifica punctul 2, art.15 Cap.III privind durata termenului de plata dupa cum 

urmeaza:” Factura mentionata la alin. (1) se transmite beneficiarului impreuna cu raportul validat 

lunar si se achita de catre Beneficiar in termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii”. 

Art. 2 - Modificarea termenului de plata este motivata de aparitia efectelor neprevazute in 

domeniul economic in contextul pandemiei provocate de COVID 19, care a afectat capacitatea de 

productie si cea financiara a producatorilor de ambalaje. 

 Art.2 – Celelalte prevederi ale Protocolului de colaborare nr. 980/21.01.2020, raman valabile. 

 Art.3- Secretarul oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va comunica 

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

  

 

INITIATOR 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

  

      Vizat, 

       Secretar general, 

   Jr. Parosanu Niculina 
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Nr..................... din .............................. 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la 

Protocolul de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colaborare si 

valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în orașul Techirghiol 

 nr. 980/21.01.2020     

 

 

 

Având in vedere O.U.G. nr. 38/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,  Adresa 

nr.1080/16.04.2020  SC GREENPOINT MANAGEMENT SA, se propune spre aprobare modificarea 

prin Act aditional nr. 1 a Protocolului de colaborare nr.980/21.01.2020 inchieiat cu UAT Techirghiol, 

in sensul schimbarii duratei termenului de plata initial agreat de catre parti la data semnarii 

protocolului si aprobarea unui nou termen de plata de 60 de zile calendaristice de la data emiterii 

facturii. Modificarea termenului de plata este motivata de aparitia efectelor neprevazute in domeniul 

economic in contextul pandemiei provocate de COVID 19, care a afectat capacitatea de productie si 

cea financiara a producatorilor de ambalaje. 

 

P R I M A R, 

Iulian- Constantin SOCEANU 
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Nr.  

 

                     VIZAT, 

                    PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii ACTULUI ADITIONAL NR.1  LA 

PROTOCOLUL DE COLABORARE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM 

INTEGRAT DE COLABORARE SI VALORIFICARE A DESEURILOR DE AMBALAJE 

DIN FLUXUL MENAJER IN ORASUL TECHIRGHIOL NR.980/21.01.2020 

 

Conform legislatiei in vigoare din Romania, toate companiile producatoare sau importatoare 

din Romania, au obligatia de a tine evidenta ambalajelor, obligatie reglementata prin OUG nr 

38/2016 pentru modificarea si completarea legii nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.   

            Aceasta obligatie este transferata pe baza de contract unor organizații ale operatorilor economici 

responsabili prevăzuți la alin. (1), denumite în continuare OTR, autorizate de Comisia constituită 

potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Ordonanţa de urgenţă 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, 

introduce noi instrumente si obligatii ale autoritatilor publice locale, necesar a fi functionale si aplicate 

incepand cu data de 01.01.2019. 
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Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2019, fiecare unitate administrativ-teritoriala sau dupa 

caz, asociatie de dezvoltare intercomunitara trebuie sa aiba incheiat un 

contract/parteneriat/protocol sau alta forma de colaborare cu OTR din aria de delegare 

respectiva, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile partilor cu privire la acoperirea 

costurilor de operare pentru gestionarea deseurilor municipale care fac obiectul raspunderii 

extinse a producatorului, cu sumele corespunzatoare rezultate din reducerea tarifului distinct 

aplicat beneficiarilor serviciului de salubrizare pentru gestionarea deseurilor de hartie, metal, 

plastic si sticla, in conformitate cu prevederile art. 59 alin.(3) si (4) din Legea nr. 211/2011 

privind regimul deseurilor. 

Conform art. 17, alin (2) din Legea nr. 211/2011 organizatiile care implementeaza 

obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului (OTR) trebuie sa achite unitatilor 

administrativ-teritoriale, incepand cu data de 01.01.2019, sumele aferente costurilor de 

gestionare a deseurilor (pentru deseurile municipale la care se aplica raspunderea extinsa a 

producatorului). In Anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor si a deseurilor de ambalaje (Anexa nr. 4 la OUG 74/2018) este prezentat modul de 

stabilire a costului net si a sumelor care trebuie acoperite de OTR pentru gestionarea deseurilor 

de ambalaje. 

Sumele incasate de autoritatile administratiei publice locale de la organizatiile care 

implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului se utilizeaza exclusiv 

pentru plata operatorilor de salubrizare care presteaza colectarea, transportul si sortarea 

deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, respectiv pentru acoperirea 

diferentei de tarif dintre tariful distinct aferent activitatilor desfasurate de operatori pentru 

gestionarea deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla si tariful distinct aferent acestor deseuri 

aplicat populatiei potrivit prevederilor art. 59 alin (6) din Legea nr. 211/2011, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Unitatea administrativ teritoriala oras Techirghiol are incheiat cu IRIDEX Group 

Salubrizare SRL “Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de 

salubrizare in Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018” si in vederea 

respectarii obligatiilor legale in materie de salubrizare si de gestionare a deseurilor cat si in 

conformitate cu clauzele contractuale a fost 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 

Act aditional nr. 2 inregistrat cu nr. 10802 din data de 31.05.2019, incheiat in baza HCL nr. 104 

din 22.05.2019. 
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Prestatorul IRIDEX Group Salubrizare SRL a desfasurat o buna colaborare cu  

organizaţia Greenpoint Management SA care implementează obligaţiile privind răspunderea 

extinsă a producătorului de ambalaje pentru obtinere de venituri din  colectarea și transportul, 

stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje. 

Aceasta organizatie si-a manifestat intentia de a continua colaborarea prin incheierea 

unui Protocol pentru acoperirea costurilor aferente deseurilor de ambalaje gestionate prin 

serviciile de salubrizare prin adresa nr. 472 din 09.12.2019, inregistrata la  

Protocol de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si 

valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer in oras Techirghiol cu organizaţia 

Greenpoint Management SA a fost incheiat in data de 21.01.2020 cu nr.980. 

Prin adresa nr.1080/16.04.2020 inregistrata la Primaria Oras Techirghiol cu 

nr.7518/11.05.2020, SC GREENPOINT MANAGEMENT SA propune spre aprobare 

modificarea prin act aditional a Protocolului de colaborare nr.980/21.01.2020 inchieiat cu 

UAT Techirghiol, in sensul schimbarii duratei termenului de plata initial agreat de catre 

parti la data semnarii protocolului si aprobarea unui nou termen de plata de 60 de zile 

calendaristice de la data emiterii facturii.Modificarea termenului de plata este motivata 

de aparitia efectelor neprevazute in domeniul economic in contextul pandemiei provocate 

de COVID 19, care a afectat capacitatea de productie si cea financiara a producatorilor 

de ambalaje. 

 

In acest sens, Actul aditional nr.1 modifica punctul 2, art.15 Cap.III privind durata 

termenului de plata dupa cum urmeaza:” Factura mentionata la alin. (1) se transmite 

beneficiarului impreuna cu raportul validat lunar si se achita de catre Beneficiar in 

termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii”. 

 

Anexe: 

• Anexa nr.1 la prezentul Raport de specialitate : ACT ADITIONAL NR.1 LA PROTOCOL 

DE COLABORARE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE 

COLABORARE SI VALORIFICARE A DESEURILOR DE AMBALAJE DIN FLUXUL 

MENAJER IN ORASUL TECHIRGHIOL NR.980/21.01.2010 

 

 

http://www.primaria-techirghiol.ro/


ROMANIA                           Str. Doctor Victor Climescu nr.24, 906100 

JUDETUL CONSTANTA                                                        Tel.0241/735622;   fax.024/-735314 

                               e-mail - apl@primaria-techirghiol.ro 

CONSILIUL LOCAL TECHIRGHIOL                                         www.primaria-techirghiol.ro 

 

 

Acte normative si Legislatie: 

• Adresa inaintata de societatea Greenpoint Management SA nr. 1080/16.04.2020, inregistrata la 

Primaria oras Techirghiol cu nr.7518/11.05.2020 

• Protocolul de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si valorificare 

a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer in oras Techirghiol nr.980/21.01.2020. 

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

salubrizare in orasul Techirghiol, jud. Constanta si anexele lui; 

• HCL nr. 253 din 28.11.2018 privind aprobarea modificarii si completarii „Contractului de 

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

Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018; 

• Act aditional nr. 1 inregistrat cu nr. 21429 din data de 18.12.2018, incheiat in baza HCL nr. 253 

din 28.11.2018  

• Act aditional nr. 2 inregistrat cu nr. 10802 din data de 31.05.2019, incheiat in baza HCL nr. 104 

din 22.05.2019 

• Act aditional nr.3 inregistrat cu nr.2223/11.02.2020, incheiat in baza HCL nr.29/10.02.2020 

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

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiunea de servic 

 

                               ÎNTOCMIT 

       Responsabil tehnic al contractului: Bogoi Cherata 

 

                                                                                                       DIRECTOR D.P.G.C 

                                                                                                   DUMITRACHE MIHAELA 
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