ROMÂNIA
JUDEŢIIL GALAŢI
M(JNICIPI[JL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE NR___
DIN
.06.2017
Privind: denuntarea unilateral ă a contractului de dele2are a 2estiunii serviciului cle ecarisaj
al Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 120/2013 si modificat prin HCL nr.186!29.12.2017.

Jniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiuluj Tecuci, jud.Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului 30 TV /08.06.2017
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă de îndată , în data de
09.06.2017, orele 16,00;
:

Având în vedere

- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrat ă sub nr3 O5J.T /08.06.2017;
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, Contencios Administrativ, Calitate si Arhivă,
înregistrat sub nr2Jl/ 08. 06. 2017;
- raportul!rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.;
In baza prevederilor:

- HCL nr. 120/2013;
- Art. 1 (2) din HCL rir. 1 86/29. 12.2016;
- Legea serviciilor publice nr. 5 1/2006, republicat ă, cu modificările ulterioare;
- Art. 1270 şi art.1276 alin 1 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modific ările si completările
ulterioare;
- Cartea si Convenţia Europeană pentru protecţia mediului si dezvoltare durabilă,
- Recomandarea 1. 1 30/1 990 a Adun ării Parlamentare a Consiliului Europei
- Ordonanţa Guvemului nr. 71/2002 privind organizarea si func ţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobat ă cu modificări prin Legea nr. 3/2003;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 55/2001 privind aprobarea Programului de gestionare a câinilor
fară stăpân, aprobat ă prin Legea nr. 227/2002;
- Legea nr. 205/2004 privind protec ţia animalelor
- Art. 36 alin 5 lit. a) si alin 6 lit.a, pct.14 şi alin 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică Iocală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂ TE:
Art.1. Se aprobă denunţarea unilateral ă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj al
Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr.120!2013 si modificat prin HCL nr.186/29.12.2016, începând
cu data de 01.07.2017.
Art 2. Ca efect a denun ţării unilaterale contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj al
Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 120/201 3 si modificat prin HCL nr. 1 86/29. 12.20 1 6, 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 Ia 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.
IRE ŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DIACONU VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
jr. ValefÀça

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE NR.
DIN 08.06.2017

30 57

Privind: deiiuntarea unilaterală a contractului de de1eare a Izestiunii serviciului de
ecarisaj al Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 120/2013 şi modificat prin HCL
nr.186/29.12.2017.
Societatea ZOOLAND TEC SRL este o societate de interes public local, cu r ăspundere
limitată, înfiinţată de către UAT Municipiul Tecuci, cu obiect de activitate prestarea unor servicii
de interes public, c ătre populaţia municipiului.
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de ecarisaj al Municipiului Tecuci a fost
aprobat prin HCL nr. 120/2013, hot ărâre ce a produs efecte juridice de la data adopt ării si până în
prezent, nefiind atacat ă în instantă.
Prin HCL nr.186/29.12.2016 a fost modificat contractul de delegare a gestiunii serviciului
de ecarisaj, prin introducerea unul alineat la art.5 - durate contractului- cu urm ătorul conţinut:
,,Concedentul îi rezerv ă dreptul de a denun ţa unilateralprezentul contract, în situa ţia în eare
Consiliul Local Tecuci va stabili o all ă form ă de gestiune a serviciului public (ie ecarisaj al
Municipiului Tecuci.
Prin modific ările intervenite în luna noiembrie 2016 Ia 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 direct ă 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
SRL 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 înfiin ţarea de aceeai persoan ă
fizică!juridică a mai multor socităţi cu răspunde limitată cu un singur asociat, este necesar ă
promovarea unui proiect de hotărâre privind denunţarea unilateral ă a contractului de delegare a
gestiunii activităţilor din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci încheiat
cu Societatea ZOOLAND TEC SRL Tecuci, Ia data de 01.07.2017, când gestiunea acestui
serviciu va fi încredin ţată Societăţii Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL.

PAR
Cătălin Coistăntin Hurdubae
l/ :

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV CALITATE şI ARHIVĂ
RAPORT DE SPECIALITATE NR___
DIN 08.06. 2017
Privind: denuntarea unilateral ă a contractului de dele2are a 2estiunii serviciului de ecarisaj
al Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL ur. 120/2013 si modificat prin HCL nr.186129.12.2017.
Societatea ZOOLAND TEC SRL este o societate de interes public local, cu r ăspundere
limitată, înfiinţată de către UAT Municipiul Tecuci, cu obiect de activitate prestarea unor servicii
de interes public, c ătre populaţia municipiului.
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de ecarisaj al Municipiului Tecuci a
fost aprobat prin HCL nr.120/2013, hot ărâre ce a produs efecte juridice de Ia data adopt ării si
până în prezent, nefiind atacat ă în instantă.
Prin HCL nr.186/29.12.2016 a fost modificat contractul de delegare a gestiunii serviciului de
ecarisaj, prin introducerea unul alineat la art.5 - durate contractului- cu urm ătorul conţinut:
,,Concedentul îi rezerv ă dreptul de a denun ţa unilaleral prezentul contract, în silua ţia în care
Consiliul Local Tecuci va stabili o alt ă form ă de gesliune a serviciului public de ecarisaj al
Municipiului Tecuci.
Prin modific ările intervenite în Iuna noiembrie 2016 la Iegea nr.51/2006 privind serviciile
comunitare de utilit ăţi publice, s-a dat posibilitatea autorit ăţilor administraţiei publice Iocale de a
încredinţa gestiunea direct ă a serviciului de salubrizare societ ăţilor unde unităţile administrativ
teritoriale are calitatea de asociat.
Legea nr.287/2009 privind codul civil prevede la art. 1.270:
(1) Contraclul valabil înclieiat are putere de lege între p ărţile conlraclante, iar art. 1 .27 6:
(1) Dacă dreptul de a den unla contractul esle recunoscul uneia dintre p ărţi, acesta poale
ji exercitat atât timp câl executarea contractului nu a începul.
(2) În contraclele cu executare succesiv ă sau continu ă, acest drepl poaleji exercitat cu
respeclarea unui termen rezonabil de preaviz, c1iiar şi dup ă începerea execul ării conlraclului,
însă denunţarea nu produce efecle în privin ţa preslaţiilor executate sau care se ajiă în curs de
executare.
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 serviciului de
ecarisaj al Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 120/2013 si modificat prin HCL
nr.186/29.12.2017, încheiat cu Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI, începând cu data de
01.07.2017.

SERVICIUL SURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV CALITATE şI ARHIVĂ
COMPARTIMENT JURIDIC
ConsiIiej uridic
jr. Nicoleta G7i Butnaru

