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ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE NR 
DIN 	.06.2017 

Privind: aprobarea actului adiţional  nr.1 la contractul de prest ări servicii publice de salubrizare 
a UAT Municipiul Tecuci, încheiat cu SC ECOGROUP TEC SRL 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului 	/08.06.201 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  de îndată  , în data de 

09.06.2017, orele 16,00; 
Având în vedere 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 	/08.06..2017; 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, Contencios Administrativ, Calitate si Arhivă , 
înregistrat sub nr. 30JW/08.06.2017; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate 	{ 
- HCL nr.57/10.03.2017 privind aprobarea contractului provizoriu de prest ări servicii publice de 
salubrizare a U.A.T. Municipiul Tecuci, încheiat cu Societatea ECOGROUP TEC SRL TECUCI 
- HCL nr. 1 1 8/20 1 3 de aprobare a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, 
cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HCL nr. 87/27.04.20 1 7; 
- Principiul fundamental al dreptului civil ACCESORIUM SEQUITUR PRINCIPALE, (accesoriul 
urmează  principalul), 
- Art.28 alin. 2 din Legea nr.51/2006 republicat ă  cu modificările si completările ulterioare; 
- Art.36 alin 5 lit. a) si alin 6 lit.a, pct.14 şi alin 9 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  
locală,republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

In baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu rnodificările ş i completările ulterioare; 

HOTĂRĂ TE: 

Art.1. Se aprobă  actul adiţional nr. 1 la contractul provizoriu de prest ări servicii pub 1 ice de salubrizare a 
U.A.T. Municipiul Tecuci, încheiat cu Soc Ecogroup TEc SRL, privind prelungirea duratei contractulLli 
până  la data de 3 0.06.20 1 7 inclusiv, conform Anexei care face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 
Art 2.Celelate prevederi ale contractului provizoriu de prest ări servicii de salubrizare a UAT 

Municipiul Tecuci încheiat cu Soc Ecogroup Tec SRL Tecuci r ămân valabile. 
Art.3 La data de 01 .07.2017 înceteaz ă  de drept contractul provizoriu de prest ări servicii de salubrizare a 

UAT Municipiul Tecuci încheiat cu Soc Ecogroup Tec SRL Tecuci, împreună  cu actul adi ţional, fară  
nicio altă  formalitate. 
Art.4 Se împuternicete Primarul Municipiului Tecuci - C ătălin Constantin Hurdubae de a semna din 

partea UAT Municipiul Tecuci, actul adi ţional nr. 1 la contractul de prestări servicii de salubrizare a UAT 
Municipiul Tecuci încheiat cu Soc Ecogroup Tec SRL Tecuci. 
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija Societ ăţii Ecogroup Tec SRL, a Direc ţiei 

Economice si a Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul UAT Municipiul Tecuci. 
Art.6. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului UAT Municipiul Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 CONTRASEMNEAZĂ  
DIACONU VASILE 	 SECRETAR 

jr. Valerica Fotache 



Anexa la HCL nr. 	/06.2017 

ACT ADIŢIONAL NR.1 la 
Contractul de prestari servicii pentru activit ăţi din cadrul serviciul pubilic de salubrizare a 

UAT Municipiul Tecuci încheiat cu ECOGROUP TEC SRL 

Nr. 	/ 	2017 

Părţile contractante: 

ART. 1 SOCIETATEA ,,ECOGROUP TEC SRL, cu sediul în Tecuci, strada 1 
DECEMBRIE 1918, NR.146A, CUI: 31433969; J17/381/29.03.2013, reprezentat ă  de 
Administrator/director general Stanciu Drago, în calitate de operator/prestator, pe de o parte ş i 
UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci str. 1 Decembrie 1918, nr.66, reprezentat ă  de către 
Primar - Cătălin Constantin Hurdubae, Director Economic - ec Ţăpoi Nicoleta si consilier 
juridic - Butnaru Nicoleta,în calitate de utilizator, au convenit s ă  încheie prezentul contract de 
prestări 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 prest ări servicii pentru activit ăţi din cadrul 
serviciul pubilic de salubrizare a UAT Municipiul Tecuci încheiat cu Societatea ECOGROUP 
TEC SRL Tecuci, până  la data de 30.06.2017. 

ART.3 Incepând cu data de 01.07.2017, contractul de prest ări servicii, îrnpreun ă  cu 
prezentul act adi ţional, încetează  de drept fară  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 dou ă  exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, şi intră  învigoare la data semn ării. 

Operator, 

SOCIETATEA ECOGROUP TEC S.R.L. 

ADMINISTRATOR 
STANCIU DRAGOŞ  

Utilizator, 

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 
CĂTĂLIN CONSTANTIN IIURDUBAE 



ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. 
DIN 08.06.2017 

Privind: aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de prest ări servicii publice de 
salubrizare a UAT Municipiul Tecuci , încheiat cu SC ECOGROUP TEC SRL 

Societatea ,,Ecogroup Tec SRL Tecuci , prin HC1 nr, 1 1 8/20 1 3, i s-a delegat gestiunea unor 
activităţi ce fac parte din serviciul public de salubritate al Municipiului Tecuci. 

In baza acestei hot ărâri a consiliului Iocal Societatea Ecogroup Tec SRL Tecuci,a prestat 
activităţile de precolectare, colectare, transport deeuri municipale de pe toate c ăile publice - 
trotuare amenajate pe raza municipiului Tecuci. 

Prin HCL nr.57/10.03.2017 s-a aprobat contractul de prest ări servicii de salubrizare a 
Municipiului Tecuci, încheiat cu Societatea ECOGROUP TEC SRL TECUCI, pentru o perioad ă  
de 3 luni de zile dei în hotărârea mai sus men ţionată  s-a prevăzut ca termen al acestui contract, 
până  la finalizarea procedurii de reorganizare a societ ăţii, termenul de 3 luni de zile nu a fost un 
termen rezonabil pentru finalizarea acestei proceduri, fapt pentru care este necesar ă  prelungirea 
duratei acestui contract pân ă  Ia data de 30.06.2017, inclusiv, pentru a asigura salubrizarea 
localităţ ii noastre. 

Art.26 din contractul aprobat prin HCL nr.57/10.03.2017 prevede c ă  prezentul contract poate 
fi modificatprin act adi ţional. 

Unul dintre principiile fundamentale ale dreptului civil intern îl constituie acela c ă  accesoriul 
are aceeai soart ă  juridică  ca principalul,, ACCESORIUM SEQUITUR PRINCIPALE,, 
(accesoriul urmează  principalul), adagiu latin folosit pentru: a exprima regula potrivit c ăreia 
bunul sau contractul accesoriu urmeaz ă  soarta juridică  a bunului sau contractului principal de 
care depinde) 

Având în vedere aceste aspecte consider ăm că  este necesară  promovarea unui proiect de 
hotărâre privind aprobarea actului adi ţional nr. 1 la contractul de prest ări servicii provizoriu, 
până  la data de 30.06.2017 inclusiv. 

PRIMAR 
Cătălin Cotantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV CALITATE ŞI ARHIVĂ  

RAPORT DE SPECIALITATE NR. 
DIN 08.06. 2017 

Privind: aprobarea actului aditional nr.1 la coutractul de prest ări servicii publice de salubrizare 
a UAT Municipiul Tecuci , încheiat cu SC ECOGROUP TEC SRL. 

Societatea ,,Ecogroup Tec SRL Tecuci, prin HCL nr. 1 1 8/20 1 3, i s-a delegat gestiunea unor activit ăţi 
ce fac parte din serviciul public de salubritate al Municipiului Tecuci. 

In baza acestei hot ărâri a Consiliului Local Societatea Ecogroup Tec SRL Tecuci,a prestat activit ăţ ile 
de precolectare, colectare, transport deeuri municipale de pe toate c ăile publice - trotuare amenaj ate pe 
raza muriicipiului Tecuci. 

Prin HCL nr.57/10.03.2017 s-a aprobat contractul de prest ări servicii de salubrizare a Municipiului 
Tecuci, încheiat cu Societatea ECOGROUP TEC SRL TECUCI, pentru o perioad ă  de 3 lurii de zile dei 
în hotărârea mai sus men ţionată  s-a prevăzut ca termen al acestui contract, pân ă  la finalizarea procedurii 
de reorganizare a societ ăţii, termenul de 3 luni de zile nu a fost un termen rezonabil pentru finalizarea 
acestei proceduri, fapt pentru care este necesar ă  prelungirea duratei acestui contract pân ă  Ia data de 
30.06.2017, inclusiv, pentru a asigura salubrizarea localit ăţii noastre. 

Art.26 din contractul aprobat prin HCL nr.57/10.03.2017 prevede c ă  prezentul contract poate fi 
modificat prin act adi ţional iar art.28 alin 2 din Legea nr.51/2006 republicat ă  cu modificările si 
completările ulterioare, prevede: Gestiunea direct ă  se realizează  prin intermediul unor operatori de drept 
public sau privat, astfel cum sunt defini ţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără  aplicarea prevedcrilor jgii 
nr. 98/2016 privind achizi ţiile publice, Leii nr. 99/2016 privind achizi ţiile sectoriale şi LegLj 
100/2016 privind concesiunile de lucr ări şi concesiunile de servicii, care pot fi: 

a) servicii publice de interes local saujude ţean, specializate, cu personalitate juridic ă , 
înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilorjude ţene, după  caz, prin 
hotărâri ale autorit ăţ ilor deliberative ale unit ăţilor administrativ - teritoriale respective; 

b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat ă, cu modifcări1e şi completările 
ulterioare, cu capital social integral al unit ăţilor administrativ - teritoriale, înfiin ţate de 
autorităţile deliberative ale unit ăţilor administrativ - teritoriale respective. 

Art.36 alin 5 lit.a) din Legea nr.215/2001 republicat ă  în 2007 cu modific ările si completările 
ulterioare, prevede c ă:,,în exercitarea atribu ţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: hot ărăşte 
darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate public ă  a comunei, ora şului sau 
municipiului, după  caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condi ţiile lcgii, iai• ar06 alin 6 
lit.a pct 14 din ace1ai act normativ prevede c ă : ,, consiliul local asigură  serviciul public de salubritate. 

Unul dintre principiile fundamentale ale dreptului civil intern îl constituie acela c ă  accesoriul are 
aceeai soartă  juridică  ca principalul,, ACCESORIUM SEQUITUR PRINCIPALE,, (accesoriul 
urmează  principalul), adagiu latin folosit pentru: a exprima regula potrivit c ăreia bunul sau contractul 
accesoriu urmează  soartajuridică  a bunului sau contractului principal de care depinde. 

Având în vedere cele expuse mai sus, consider ăm că  proiectul de hotărâre îndepline şte condi ţ iile de 
legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului local, în forma ini ţ ial ă . 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV CALITATE şI ARHIVĂ  
Consi)r juridic 

jr. Nicoleta jgna Butnaru 


