
A, 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL - 

HOT Ă RÂREA Nr.11lvq  
Din 09, 	2017 

Privind: aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de de1eare a zestiunù 
activitătilor serviciului public de salubritate nr.84B114.06.2013. încheiat cu Societatea Ecourest 
Tec SRL Tecuci 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipilui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii 	 O3Yy  
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit în şedinţa de îndată  din data 

de 09.06.2017; 
Având. în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub 

nr._________ 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit Compartimentul Juridic, înregistrat sub 

o; .2017; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nqe 

Având în vedere prevederile art.3. 2 si art.5.1 din contractul nr.84B/14.06.2013 
Având în vedere prevederile art.1270 din codul civil 

Având în vedere prevederile art. 36, alin.5, lit. a si b, art.123, alin.(1) şi alin.(2) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată  în 2007 cu modificările si 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 45 alin. (3) si art.1 15, alin.1, lit.,,b din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicat ă  în 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  actul adi ţional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii activit ăţilor 
serviciului public de salubritate nr.84B/1 4.06.20 1 3, încheiat cu Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci 
conform anexei ce face parte din prezenta hot ărâre. 

Art.2. Celelalte clauze ale contractului de delegare a gestiunii activit ăţilor serviciului public 
de salubritate nr.84B/14.06.2013, încheiat cu Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci, r ămân valabile 

Art.3. La data de 01.07.2017 contractul de delegare a gestiunii activit ăţilor serviciului 
public de salubritate nr.84B/14.06.2013, încheiat cu Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci, împreun ă  
cu actul adi ţional, încetează  de drept si nu mai produce efecte juridice. 

Art.4. Se împuternicete Primarul Municipiului Tecuci de a semna, în numele UAT 
Municipiul Tecuci, actul adi ţional. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 

Art.6. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  ,celor interesaţi, prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

SECRETAR, 
JR. VALERICA FOTACHE 



R O M A N I A 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMA 

Nr. ~ ~~ din c~~OC 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii 
`-~ 	activităţilor serviciului public de salubritate nr.84B/14.06.2013, încheiat cu 

Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci 
Contractul de delegare a gestiunii activit ătilor serviciului de salubritate 

nr.84B/14.06.2013 încheiat cu Societatea Ecoprest Tec SRL are o durat ă  de 4 ani de la 
data semnării acestuia, deci înceteaz ă  de drept în data de 14.06.2017. 

Având în vedere c ă  Societatea Compania de Utilit ăti Publice Tecuci SRL va 
prelua serviciul de salubritate al Municipiului Tecuci începând cu data de 01.07.2017, 
pentru salubrizarea ora şului în perioada 14.06.2017-01.07.2017 este necesar ă  
prelungirea contrcatului de delegare a gestiunii activit ătilor serviciului de salubritate 
încheiat cu Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci. 

Potrivit clauzelor contractuale , contractul poate fi prelungit prin acordul de 
vointă  al părtilor. 

Art.5.1 din contract prevede c ă  acesta poate fi modificat prin act adi ţional. 
Art.1270 din codul civil, prevede c ă  „ convenţia legal încheiată  are putere de 

lege între părtile contractante. 
Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre în forma prezentat ă . 

Primar, 
Cătălin.Canştantin Hurdubae 



R O M A N I A 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartiment Juridic 

Nr.  Ov23  din  c%'4~', C?,6 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind: aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de dele ~are a  
gestiunii activitătilor serviciului public de salubritate nr.84B/14.06.2013, încheiat  
cu Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci  

Contractul de delegare a gestiunii activit ăţilor serviciului de salubritate 
nr.84B/14.06.2013 încheiat cu Societatea Ecoprest Tec SRL are o durat ă  de 4 ani de la 
data semnării acestuia, deci înceteaz ă  de drept în data de 14.06.2017. 

- 	Având în vedere c ă  Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL va 
prelua serviciul de salubritate al Municipiului Tecuci începând cu data de 01.07.2017, 
pentru salubrizarea ora şului în perioada 14.06.2017-01.07.2017 este necesar ă  
prelungirea contrcatului de delegare a gestiunii activit ăţilor serviciului de salubritate 
încheiat cu Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci. 

Potrivit clauzelor contractuale , contractul poate fi prelungit prin acordul de 
voinţă  al părţilor. 

Art.5. l din contract prevede c ă  acesta poate fi modificat prin act adi ţional. 
Art.1270 din codul civil, prevede c ă  „ convenţia legal încheiată  are putere de 

lege între p ărţile contractante. 
Aplicând principiul fundamental al dreptului civil intern, care prevede c ă  

accesoriul are aceea şi soartă  ca principalul rezult ă  că  , dacă  contractul de delegare a 
gestiunii activit ăţilor serviciului de salubritate a fost aprobat de c ătre Consiliul Local 
Tecuci şi actul adiţional la acest contract trebuie aprobat tot de c ătre Consiliul Local 
Tecuci. 

Având în vedere cele prezentate, consider ăm că  proiectul de hotărâre 
îndepline şte condiţiile de oportunitate şi legalitate, fapt pentru care îl supunem spre 
dezbatere ş i aprobare. 

Compartiment Juridic 

Jr. Nico~B~'tnaru 



ACT ADIŢIONAL NR. 1 la 
Contractul de delegare a gestiunii activit ăţilor serviciului public de salubritate 

nr.84B/14.06.2013, încheiat cu Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci 
Tecuci 

Nr. / 	2017 

Părţile contractante 
ART. 1 SOCIETATEA ,,ECOPREST TEC SRL,cu sediul în Tecuci ,str. 1 

DECEMBRIE 1918,  NR. 1 46 B,CUI : 3 1 43 40 1 8; J 1 7/3 83/29.03 .20 1 3, reprezentat ă  de 
Administrator/director general Grum ăzescu Ionel, în calitate de operator/prestator, pe 
de o parte, 
ş i 

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci str. 1 Decembrie 1918, nr.66, 
reprezentată  de către Primar - C ătălin Constantin Hurdubae, Director Economic - ec 
Ţăpoi Nicoleta si consilier juridic - Butnaru Nicoleta,în calitate de utilizator, au 
convenit să  încheie prezentul act adi ţional la contractul de prest ări de servicii de 
precolectare, colectare, transport şi depozitare al de şeurilor municipale, măturatul, 
spălatul, stropirea si întreţinerea căilor publice , curăţirea si transportul zăpezii de pe 
căile publice. 

ART. 2. Se pre1ungete durata contractului de delegare a gestiunii activit ăţilor 
serviciului public de salubritate nr.84B/14.06.2013, încheiat cu Societatea Ecoprest 
Tec SRL Tecuci , până  la data de 30.06.2017. 

ART.3 Incepând cu data de 01.07.2017,  contractul de delegare a gestiunii 
activităţilor serviciului public de salubritate nr.84B/14.06.2013, încheiat cu Societatea 
Ecoprest Tec SRL Tecuci , împreun ă  cu prezentul act adi ţional, încetează  de drept 
fără  nicio altă  formalitate. 

ART.4. Până  la data de 01.07.2017, celelalte clauze ale contractului r ămân în 
vigoare si produc efecte juridice. 

ART. 5. Prezentul act adi ţional a fost încheiat în două  exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte, şi intră  în vigoare la data semn ării. 

Operator, 	 Utilizator, 
SOCIETATEA ECOPREST 	 UAT MUNICIPIUL TECUCI 

ADMINISTRATOR 	 PRIMAR 
GRUMĂZESCU IONEL 	 CĂTĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE 


