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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării si completării prin Act Adițional nr. 4 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 14.01.2021,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare 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. 129/07.01.2021 al Direcției de gospodărie comunala,  

- Act adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 21429 din data de 18.12.2018, incheiat in baza HCL 

nr. 253 din 28.11.2018, 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 si  prin Act aditional nr. 3 

înregistrat cu nr. 1085 din data de 11.02.2020, incheiat in baza HCL nr. 29 din 10.02.2020, 

- Adresa IRIDEX Group Salubrizare SRL nr. 66 din 06.01.2021, inregistrata la Primaria oras 

Techirghiol cu nr. 56 din 06.01.2021483/14.01.2020,  

- 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 modificarea si completarea prin Act Adițional nr. 4 a ”Contractului de 

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

Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018”, astfel: 

« Art. l. al Actului Aditional nr. 4 

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

populatie se modifica urmatoarele tarife incepand de la semnarea prezentului  si pana la 

31.12.2021: 

 Tariful  pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea deseurilor municipale 

reciclabile colectate selectiv de catre UTILIZATOR este de 2,27 lei/persoana/luna fara TVA; 
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Art. 2. al Actului Aditional nr. 4 se modifica Art. 17 – (1) punctul A din Anexa nr. 2 a Contractului 

– Caiet de Sarcini., privind ritmicitatea de colectare, transport si tratare a deseurilor reciclabile 

colectate selectiv  care devine : 

 « A. Populatie :o data pe saptamana pentru unitatile locative individuale » 

Art.3. al Actului Aditional nr. 4 - se suspenda colectarea, transportul deseurilor biodegradabile 

colectate selectiv pentru lunile ianuarie si februarie 2021 ( luni de iarna, in care populatia nu 

scoate deseuri biodegradabile, acestea neexistand, vegetatia fiind in repaus.  

Prin Art.4. al Actului Aditional nr.4 se mentioneaza ca celelate clauze ale Contractului raman 

neschimbate. 

Prin Art.5. al Actului Aditional nr.4 se mentioneaza ca prezentul act aditional isi produce efectele 

incepand cu data semnarii de catre parti. » 

 

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 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţinere, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

 

 Techirghiol, astăzi – 14.01.2021. 

 Nr. 9. 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                    FLORIN ZISU                                                       DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


