ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE NR___
DIN.06.2017
Privind: : denuntarea unilaterală a contractului de dele2are a 2estiunii activitătilor diri cadrul
serviciuluj de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 118/2013 si moclificat rrin
HCL nr.87/27.04.201.
Iniiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului 305.3T,/ /08.06.20 17
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 rir3gjJ2 /08.06. .20 1 7;
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, Contencios Administrativ, Calitate si Arhivă,
înregistrat sub nr.,Âe£d/08.06.2017;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.;
In baza prevederilor:
- HCL nr. 118/2013;
- Art.1 (2) din HCL nr.87/27.04.2017;
- Legea serviciilor publice nr. 5 1/2006, republicat ă, cu modificările ulterioare;
- Art. 1270 si art. 1276 alin 1 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modific ările si cornplet ările
ulterioare
- Art. 36 alin 5 lit. a) şi alin 6 lit.a, pct.14 şi alin 9 din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂ TE:
Art.1. Se aprobă denunţarea unilateral ă a contractului de delegare a gestiunii activit ăţilor din cadrul
serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 1 1 8/20 1 3 si modificat piin
HCL nr.87/27.04.2017, începând cu data de 01.07.2017.
Art 2. Ca efect a denun ţării unilaterale contractul de delegare a gestiunii activit ăţilor din cadrul
serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 1 1 8/20 1 3 si modificat prin
HCL nr.87!27.04.2017, înceteaz ă a mai produce efectejuridice începând cu data de 01.07.2017.
Art.3 Orice prevedere contrar ă prezentei hotărâri se abrog ă
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci.
Art.5. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului U.A.T. Municipiul
Tecuci.

PRE ŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DIACONU VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
jr. Valerica Fot,ache

ROMÂNIA
J[JDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE NR.
DIN 08.06.2017
Privind: denuntarea unilateral ă a contractului de de1eare a 2estiunii activit ă tilor din cadrul
serviciului de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 118/2013 si modificat prin
HCL nr.87/27.04.2017.

Soeietatea ECOGROUP TEC SRL este o soeietate de interes publie local, cu r ăspundere
limitată, înfiinţată de către UAT Municipiul Tecuci, cu obiect de activitate prestarea unor
activităţi din eadrul serviciului public de salubritate al Munieipiului Teeuei , c ăţre popu!aţia
munieipiului.
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate al Municipiului Tecuci
a fost aprobat prin HCL nr.118/2013, a fost modifieat prin HCL nr.87/2017.
Conform art.1 (2) din HCL nr.87/2017,punctul 3.2 din eontractul de delegare a gestiunii a fost
modificat prin introducerea urm ătoarei clauze: ,, Concedentul îi rezerv ă dreptul de a denun ţa
unilaleral prezenlul conlract, în silua ţia în care Consiliul Local Tecuci va stabiIi o aIt ă forrnă
de gestiune a activit ăţilor din cadrul serviciului public de salubrizare al Municipiului Tecuci,
cefac obiectulprezentului contract.
Prin modific ările intervenite în luna noiembrie 2016 la legea nr.5 1/2006 privind serviciile
comunitare de utilit ăţi publice, s-a dat posibilitatea autorit ăţilor administraţiei publice locale de a
încredinţa gestiunea directă a serviciului de salubrizare societ ăţilor unde unităţile administrativ
teritoriale are calitatea de asociat.
Intrucât la nivelul Municipiului Tecuci, Societatea Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci
STL este singura societatea la care UAT Municipiul Tecuci are calitatea de asociat unic,
coroborat cu faptul c ă Legea nr.31/1990 a societ ăţilor interzice înfiinţarea de aeeeai persoan ă
fizică!juridică a mai multor socităţi cu răspunde limitată cu un singur asociat, este necesar ă
promovarea unui proiect de hot ărâre privind denun ţarea unilateral ă a contractului cle delegare a
gestiunii activit ăţilor din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci încheiat
cu Soeietatea ECOGROUP TEC SRL Tecuci, la data de 01.07.2017, când gestiunea aeestui
serviciu va fi îneredinţată Societăţii Compania de Utilităţi Publiee Teeuci SRL.

Cătălin Co.iutinIurdubae

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV CALITATE SI ARHIV Ă
RAPORT DE SPECIALITATE NR. 30 5~.~
DIN 08.06. 2017

Privind: : denuntarea unilateral ă a contractului de delegare a estiunii activit ătilor din cadrul
serviciului de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 118/2013 si modificat prin
HCL nr.87/27.04.2017.
Societatea ECOGROUP TEC SRL este o societate de interes public local, cu r ăspundere
limitată, înfiintată de către UAT Municipiul Tecuci, cu obiect de activitate prestarea unor
activităti din cadrul serviciului public de salubritate al Municipiului Tecuci , c ătre populaţia
municipiului.
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate al Municipiului Tecuci
a fost aprobat prin HCL nr.118/2013, a fost modificat prin HCL nr.87/2017.
Conform art.1 (2) din HCL nr.87/2017,punctul 3.2 din contractul de delegare a gestiunii a
fost modificat prin introducerea urm ătoarei clauze: „ Concedentul îşi rezervă dreptul de a
denunţa unilateral prezentul contract, în situaţia în care Consiliul Local Tecuci va stabili o
altă form ă de gestiune a activităţilor din cadrul serviciului public de sulubrizare ccl
Municipiului Tecuci, cefac obiectulprezentului contract.
Legea nr.287/2009 privind codul civil prevede la a rt. 1.270. - (1) Contractul valabil
încheiat are putere de lege între părţile contractante, iar art. 1.276. - (1) Dacă dreptui (le a
denunla contractul este recunoscut uneia dintre părli, acesta poate fi exercitat atât timp cât
executarea contractului nu a început.
(2) În contractele cu executare succesiv ă sau continuă, acest drept poate fi exercitat cu
respectarea un ui termen rezonabil de preaviz, chiar şi după începerea executării contractului,
însă denunţarea nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate sau care se aflta în curs cle
executare.
Art. 23 din Legea nr.215/2001 cu modific ările si completările ulterioare, prevede c ă
primarul reprezint ă autoritatea public ă locală executivă şi are obligatia de a pune în executare
hotărârile consiliului local.
Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că este necesar ă promovarea unui proiect de
hotărâre privind denunţarea unilateral ă a contractului de delegare a gestiunii activit ăţilor din
cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 118/2013 ş i
modificat prin HCL nr.87/27.04.2017, încheiat cu ECOGROUP TEC SRL Tecuci, începând cu
data de 01.07.2017.

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV CALITATE SI ARHIV Ă
COMPARTIMENT JURIDIC
Consilier juridic
jr. Nicoleta G?g-ra Butnaru

