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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii Contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de 

gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale colectate si transportate 

separat, stocate temporar, sortate si încredințarea in vedere valorificării deșeurilor de 

ambalaje la nivelul UAT Techirghiol, jud. Constanta 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021,  

 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, 2, 3. 

            Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3118/11.02.2021 al Directiei publice de gospodărie comunala, 

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

- Adresa răspuns nr.1214/09.02.2021 înregistrată cu nr.2987/10.02.2021. 

- Adresa SC.GREENPOINT MANAGMENT SA nr.3954/27.11.2020, 

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

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

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

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

- HCL nr. 253 din 28.11.2018 privind aprobarea modificării si completării „Contractului de 

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

jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018; 

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

nr. 253 din 28.11.2018  

- Act adițional nr. 2 înregistrat cu nr. 10802 din data de 31.05.2019, încheiat in baza HCL 

nr. 104 din 22.05.2019 

- Act adițional nr.3 înregistrat cu nr.2223 din data de11.02.2020, incheiat in baza HCL.nr.29 

din 10.02.2020. 

- Dispoziția nr. 326 din 24.09.2018 privind desemnarea persoanelor responsabile cu 

monitorizarea si îndeplinirea indicatorilor de performanta de catre concesionar pentru 

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

salubrizare în orașul Techirghiol, jud. Constanta 

- OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

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

deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu; 

- Lg 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;  

- OUG 196 din 22.12.2005 privind fondul de mediu; Lg 211/2011 privind regimul 

deșeurilor; 

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

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

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

- Lg 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii; 

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

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si concesiunea de servicii; 
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Văzând prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin.7, lit.”n” 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 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, 2 abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

Techirghiol, astăzi – 25.02.2021. 

 Nr.  16.  

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

         DĂNUŢ-DUMITRU PUCICHI                                        DR.JR.NICULINA PAROŞANU 


