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PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind privind aprobarea încheierii CONTRACTULUI CADRU PENTRU ACOPERIREA 

COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DESEURILOR DE AMBALAJE DIN DESEURI 

MUNICIPALE COLECTATE SI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, 

SORTATE SI INCREDINTAREA IN VEDERE VALORIFICARII DSEURILOR DE 

AMBLAJE LA NIVELUL UAT TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de ...............,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. Primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiilor pe domenii de specialitate nr.1. 

            Având în vedere: 

- Adresa nr.2238/02.02.2021 catre SC IRIDEX Group Salubrizare SRL, 

- Adresa raspuns nr.1214/09.02.2021 inregistrata la Primaria Oras Techirghiol cu 

nr.2987/10.02.2021. 

- Adresa SC.GREENPOINT MANAGMENT SA nr.3954/27.11.2020 inregistrata la 

Primaria Oras Techirghiol cu nr.20842/10.12.2021 

- Adresa SC.GREEN RESOURCES MANAGMENT SA nr.2/04.01.2021 inregistrata la 

Primaria Oras Techirghiol cu nr.58/06.01.2021 

- Adresa SC ECO-ROM AMBALAJE SA nr.202004694/29.12.2020 2021 inregistrata la 

Primaria Oras Techirghiol cu nr.2236/02.02.2021 

- 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 din data de11.02.2020, incheiat in baza HCL.nr.29 

din 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 

- OUG 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; 

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

Văzând prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin.7 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

si din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139. alin 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

        

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 – UAT TECHIRGHIOL, in calitate de autoritate contractanta/concedent/achizitor, 

va trebui sa incheie un parteneriat, cu o organizatie de transfer de responsabilitatede tip OIREP, 

autorizata de catre Comisia de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor din cadrul 

Ministerului Mediului.  

 
 Art.2 – Se aprobă CONTRACTUL CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR 

NETE DE GESTIONARE A DESEURILOR DE AMBALAJE DIN DESEURI MUNICIPALE 

COLECTATE SI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE SI 

INCREDINTAREA IN VEDERE VALORIFICARII DSEURILOR DE AMBLAJE LA 

NIVELUL UAT TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA, conform anexei – parte integrantă la 

prezenta. 

 

Art.3 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

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

 

  Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …. voturi pentru…. voturi împotrivă, … abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

Techirghiol, astăzi ________________ 

 Nr. ________ 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr..................... din .................................. 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii CONTRACTULUI CADRU 

PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DESEURILOR 

DE AMBALAJE DIN DESEURI MUNICIPALE COLECTATE SI TRANSPORTATE 

SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE SI INCREDINTAREA IN VEDERE 

VALORIFICARII DSEURILOR DE AMBLAJE LA NIVELUL UAT TECHIRGHIOL, 

JUD. CONSTANTA 

 

 

 

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.   

Ca urmare, propun spre aprobare incheierea şi în acest an a CONTRACTULUI CADRU 

PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DESEURILOR DE 

AMBALAJE DIN DESEURI MUNICIPALE COLECTATE SI TRANSPORTATE SEPARAT, 

STOCATE TEMPORAR, SORTATE SI INCREDINTAREA IN VEDERE VALORIFICARII 

DSEURILOR DE AMBLAJE LA NIVELUL UAT TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA cu 

organizaţia Greenpoint Management SA. 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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RESPONSABILI DE CONTRACT 

Nr.................... din ............................ 

 

                     VIZAT, 

                    PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii CONTRACTULUI CADRU 

PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DESEURILOR 

DE AMBALAJE DIN DESEURI MUNICIPALE COLECTATE SI TRANSPORTATE 

SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE SI INCREDINTAREA IN VEDERE 

VALORIFICARII DSEURILOR DE AMBLAJE LA NIVELUL UAT TECHIRGHIOL, 

JUD. CONSTANTA 

 

     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. 

      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 
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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. 

      Avand in vedere cele mentionate, si tinand cont de legislatia de specialitate in 

domeniu, cu privire la modul de indeplinire a obiectivelor privind raspunderea extinsa 

a producatorului si modul de decontare a costurilor stabilite prin Legea nr.211/2011 

privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, UAT 

TECHIRGHIOL, in calitate de autoritate contractanta/concedent/achizitor, va trebui sa 

incheie un parteneriat, cu o organizatie de transfer de responsabilitatede tip OIREP, 

autorizata de catre Comisia de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor din 

cadrul Ministerului Mediului. 

    Unitatea administrativ-teritoriala a orasului Techirghiol impreuna cu OIREP va 

promova campanii de informare si constientizare privind prevenirea generarii si gestionarii 

deseurilor de ambalaje ( potrivit art.21 din Legea 249/2015), reglementarea gestionarii 

ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, prin respectarea cerintelor si obligatiilor Legii 

nr.249/2015 vizand prevenirea si/sau reducerea impactului asupra mediului. 

    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,  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 Act aditional nr.3 inregistrat cu nr.2223 din data de 

11.02.2020, incheiat in baza HCL.nr.29 din 10.02.2020. 

    Prestatorul IRIDEX Group Salubrizare SRL a desfasurat o buna colaborare cu  

organizaţia Greenpoint Management SA, asa cum reiese si din Adresa nr.1214/09.02.2021 

inregistrata la Primaria oras Techirghiol cu nr.2987/10.02.2021, 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.           

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

„CONTRACTULUI-CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE 

GESTIONARE A DESEURILOR DE AMBALAJE DIN DESEURI MUNICIPALE 

COLECTATE SI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE 

SI INCREDINTAREA IN VEDERE VALORIFICARII DESEURILOR DE AMBALAJE 

LA NIVELUL UAT TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA” prin adresa nr. 3954 din 

27.11.2020, inregistrata la Primaria oras Techirghiol cu nr. 22126 din 30.12.2020 cu toate 

anexele ei. 
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      Ca urmare a analizarii ofertelor primite din partea mai multor O.I.R.E.P-uri si tinand 

seama de adresa IRIDEX Group Salubrizare SRL cu nr1214/09.02.2021 inregistrata la 

Primaria oras Techirghiol cu nr.2987/10.02.2021, primita de la SC.IRIDEX, in vedera 

continuarii colaborarii cu operatorul de salubrizare si indeplinirii obiectivelor privind 

raspunderea extinsa a producatorului si modul de decontare a costurilor stabilite prin Legea 

nr.211/2011 privind regimul deseurilor, propunem spre aprobare incheierea 

„CONTRACTULUI-CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE 

GESTIONARE A DESEURILOR DE AMBALAJE DIN DESEURI MUNICIPALE 

COLECTATE SI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE 

SI INCREDINTAREA IN VEDERE VALORIFICARII DESEURILOR DE AMBALAJE 

LA NIVELUL UAT TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA” cu organizaţia 

GREENPOINT MANAGEMENT SA. 

 

           Anexe: 

• Anexa nr. 1 la prezentul Raport de specialitate, cu denumirea „CONTRACTUL-CADRU 

PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A 

DESEURILOR DE AMBALAJE DIN DESEURI MUNICIPALE COLECTATE SI 

TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE SI 

INCREDINTAREA IN VEDERE VALORIFICARII DESEURILOR DE 

AMBALAJE LA NIVELUL UAT TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA 

• Adresa nr.2238/02.02.2021 catre SC IRIDEX Group Salubrizare SRL 

• Adresa raspuns nr.1214/09.02.2021 inregistrata la Primaria Oras Techirghiol cu 

nr.2987/10.02.2021. 

• Adresa SC.GREENPOINT MANAGMENT SA nr.3954/27.11.2020 inregistrata la 

Primaria Oras Techirghiol cu nr.20842/10.12.2021 

• Adresa SC.GREEN RESOURCES MANAGMENT SA nr.2/04.01.2021 inregistrata la 

Primaria Oras Techirghiol cu nr.58/06.01.2021 

• Adresa SC ECO-ROM AMBALAJE SA nr.202004694/29.12.2020 2021 inregistrata la 

Primaria Oras Techirghiol cu nr.2236/02.02.2021 

• 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 din data de11.02.2020, incheiat in baza HCL.nr.29 

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

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

• OUG 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; 

• Lg 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; 

 

                            DIRECTOR DPGC 

                       DUMITRACHE MIHAELA 

 

                                                                                                           ÎNTOCMIT 

                                                                                              Responsabil tehnic al contractului: 

                                                                                                           Bogoi Cherata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


