R OMÂNIA
JUDEŢUL GAL4 ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HO T Ă RÂREA
NR.
/

Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii senticiului
public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960130.06.2017, aprobat prin HCL nr.
96115.05.2017, incheiat cu Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci si de
completare a Caietului de sarcini si Regulamentului de salubrizare.
lniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 92575123. 1 1.2018
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă OTb (
data de

în

Având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 92576 123. 1 1.2018;
- raportul de specialitate întocmit de Senticiul Monitorizare Senticii Publice, înregistrat
sub nr. 92577123.11.2018;
- raportul/raportele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate
nr._______
- Contractul de delegare a gestiunii nr. 35960130.06.2017 aprobat prin HCL
96115.05.2017, incheiat cu soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L;
- art. 147 din Constitutia Romaniei;
- art. 17, alin. ldin Legea 2111201 lprivind regimul deseurilor modificata si completata
prin OUG. 74117.07.2018;
- art. nr. 8, alin. (3), litera d2 Si lit. i)din Legea nr.51/2006 privind senticiile comunitare de
utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 2.2 si art. 2.3 din OrdinulA.N.R.S.C. nr. 11112007 privind aprobarea caietului cadru de sarcini al senticiului de salubrizare
- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 8212015 cu privire la Regulamentul cadru al
senticiului de salubrizare a localitatilor;
- art. 36, alin. (2), lit. a), c) si d), alin. (5), lit. a, alin. (6), pct. 14 si art. 128, alin. (3) din
legea 21512001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;

!n baza prevederilor:
-Decizia C.C.R. nr. 38412018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 702/ 13.08.2018;
-art.45, alin (1), şi art. 115 alin. 1, lit.b) din Legea 21512001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş TE:
Art. 1. Se aprobă Actul aditional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii senticiului public
de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960130.06.2017, aprobat prin HCL nr.
96115.05.2017, incheiat cu Societatea Compania de Utilitati Publice S. R. L. Tecuci
conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba completarea caletului de sarcini cu privire la unele activitati aferente
serviciului de salubrizare din Municiplul Tecuci, aprobat prin HCL nr. 96/15.05.2017, cu
anexa nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba completarea regulamentului serviciului de salubrizare , aprobat prin HCL
nr. 96/15.05.2017, cu anexa nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Orice prevedere contrara prezentei hotarari, se abroga.
Art.5. Prezenta hotărăre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului Municiplului Tecuci,
si Administratorul soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L;
Art.6. Prezenta hotărăre va fi adus ă la cunoştinţa celor interesaţi prin gnja secretarului
Municipiului Tecuci.

PREŞED1NTE DE ŞED1NTĂ,

SECRETAR.

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
NR. 92576/23.11.2018

Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare a Municiplului Tecuci nr. 35960/30.06.2017, aprobat prin HCL nr.
96/15.05.2017, inchelat cu Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci si de
completare a Caletului de sarcini si Regulamentului de salubrizare.

Prin adoptarea OUG 74/17.07.2018, au fost aduse o serie de modificari şi completari
unor acte normative din domeniul salubritatil si anume• Legii nr. 211/2011 privind regimul
deş eurilor, Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje şi Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu. Potrivit art. 17, alin. 1 din Legea 211/2011, modificat prin ordonanta sus
mentionata sunt stabilite o serie de obligatil pentru Autoritatile administratiel publice locale
si pentru operatorul serviciului public de salubrizare:
- sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si
sticla din deseurile municipale;
- sa atinga, pana la data de 31.12.2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare
de minimum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal,
plastic, si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura
in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii;
- sa includa in Caletul de sarcini si Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare tarife distincte pentru: hartie, metal, plastic, sticla si pentru restul deseurilor
menajere;
- sa stabileasca si sa includa in Caletul de sarcini, Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare si Regulamentul serviciului de salubrizare, indicatori de
performanta prvazuti de Anexa nr. 7 la Legea nr. 21 1/201 1 privind regimul deseurilor,
precum si penalitati pentru nerealizarea lor;
- sa implementeze incepand cu data de 01.01.2019 instrumentul economic „plateste
pentru cat arunci" bazat pe unul din urmatoarele elemente: volum, frecventa, greutate,
saci de colectare personalizati;
- sa stabileasca sanctiuni pentru beneficiarul serviciului care nu separa corespunzator cele
doua fractii (umed si uscat);
- sa includa incepand cu data de 01.01.2019 in tarifele distincte „contributia pentru
economia circulara" in valoare de 30 lei/to;
- sa stabileasca in sarcina operatorului de salubrizare suportarea c.e.c. pentru
cantitatile de deseuri municipal destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile
corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in contract;
Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara si oportuna promovarea
prolectului de hotarare.
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Privind : Aprobarea Actului aditional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii se ţviciului
public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960130.06.2017, aprobat prin HCL nr.
96115.05.2017, incheiat cu Societatea Compania de Utilitati Publice S. R. L. Tecuci si de
completare a Caietului de sarcini si Regulamentului de salubrizare.

Potrivit angajamentelor luate in fata Comisiei Europene, Romania trebuie sa
interpinda toate masurile necesare implementarii unor instrumente economice, deosebit
de importante pentru modernizarea gestionarii deseurilor, dar si pentru implementarea
legislatiei europene in domeniu. lnstrumentele economîce care trebuie împlementate sunt:
plă teşte pentru cât aruncî, răspunderea extinsă a producă torului şi taxa la depozitare.
Pentru a pune în aplicare înstrumentele economice pl ă teşte pentru cât arunci şi
răspunderea extins ă a producâtoruluP a fost necesar ă modificarea şi completarea
legislaţiei în domeniu, astfel încât s ă fie stabilite clar responsabilităţile şi obligaţiile tuturor
actorilor implicaţi, ţinând cont inclusiv de modific ările aduse prin promovarea pachetului
economiei circulare. Astfel, OUG 74117.07.2018 aduce o serie de modificari şi completari
unor acte normative din domeniul salubritatii si anume: Legii nr. 21112011 privind regimul
deşeurilor, Legii nr. 24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19612005 privind Fondul
pentru mediu.
Potrivit art. 17, alin. 1 din Legea 21112011, modificatprin ordonanta sus mentionata
sunt stabilite o serie de obligatii pentru Autoritatile administratiei publice locale si pentru
operatorul se ţviciului public de salubrizare:
- sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurîle de hartîe, metal, plastic si
sticla din deseurile munîcipale;
- sa atinga, pana la data de 31.12.2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare
de minimum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal,
plastic, si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura
in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii;
- sa includa in Caietul de sarcini si Contractul de delegare a gestiunii se ţviciului de
salubrizare tarife distincte pentru: hartie, metal, plastic, sticla si pentru restul deseurilor
menajere;
- sa stabileasca si sa includa in Caietul de sarcini Contractul de delegare a gestiuniî
seţviciului de salubrizare si Regulamentul senicîului de salubrizare, indicatori de
performanta pnazuti de Anexa nr. 7 la Legea nr. 21112011 privind regimul deseurilor,
precum si penalitati pentru nerealizarea lor;
- sa împlementeze incepand cu data de 01.01.2019 instrumentul economic ,,plateste
pentru cat arunci bazat pe unul din urmatoarele elemente: volum, frecventa, greutate,
saci de colectare personalizati;

- sa stabileasca sanctiuni pentru beneficiarul serviciului care nu separa corespunzator cele
doua fractil (umed si uscat);
- sa includa incepand cu data de 01.01.2019 in tarifele distincte „contributia pentru
economia circulara" in valoare de 30 lei/to;
- sa stabileasca in sarcina operatorului de salubrizare suportarea c.e.c. pentru
cantitatile de deseuri municipal destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile
corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in contract;

Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca prolectul de hotarare indeplineste
conditiile de legalitate, fapt pentru care il supunem spre aprobarea Consiliului local, in
forma initiala.

Directia General ă Economică

Servichil Alonitorizare Servicii Publice

Anexa nr. 1 la H. C.L. nr.

/

ACTADITIONAL NR. 4
LA CONTRA CTUL DE DELEGARE A GESTIUNH NR. 35960130. 06.201 7
/
NR.

PĂRTILE CONTRACTANTE:
MUNICIPIUL TECUCI cu sediu în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galati, codjîscal
4269312, avand cont nr. R084TREZ30724840220XJXX desclzis la Trezoreria Tecuci,
reprezentata prin Primar C ătălin Constantin Hurdubae, si Director General Ţăpoi Nicoleta în
calitate de DELEGANT, pe de o parte,
Si
cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L.,
1918, nr. 146 D, judetul Galati, telefon/fax 02361820312, înmatriculată la Registrul Comertului sub
nr. J17/1419/2011, având cod unic de înregistrare RO 29358725, cod IBAN
R032TREZ3075069XXX002518 descliis la Trezoreria Tecuci, reprezentat ă prin Director General
Bostan Daniela Carlela si Cătalin Prescura avândfunctia de Director Economic, în calitate de
OPERA TOR,
Părtile, de comun acord au hotarat completarea unor prevederi contractuale, avand in vedere
unele modficari din Legea 21112011 privindgestionarea deseurilor:
Art. 1. La Cap. IV,, PRETURILE, TARIFELE SIALTE SURSE DE VENIT
se introduce subpunctul 4.2.1. cu urmatorul continut.•

dupapunctual 4.2.

Incepand cu data de 01.01.2019, operatorul va practica tarfe distincte pentru liartie, metal,
Tarfele sus mentionate vor Jî fundamentate si
plastic, sticla si pentru restul deseurilor menajere.
inaintate de catre operator penru aji aprobate de Consiliul Local Tecuci .Acestea vor avea la baza
densitatile in kg./mc pe Jîecare dintre categoriile de deseuri enumerate, determinate prin masuratori
efectuate de operatorul de salubritate.
Art. 2. La Cap. IX ,,OBLIGATIILE OPERATORULUI
9.10., 9.11. si 9.12. cu urmatorul continut:

dupa punctual 9.9. se adauga punctele

9.10. Operatorul serviciului de salubrizare este obligat sa indeplineasca indicatorii minimi de
performanta prevazuti in Anexa nr. 7 la Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deseurilor si
stipulati in Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. /
Neandeplinirea de calre operator pana la data de31.12.2020 a obiectivului de reutilizare si
reciclare de minim 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal,
plastic si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care
aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii, atrage penalitati de
50 de lei/tona de deseu, calculate pentru diferenta rezultata intre cantitatea de deseuri
corespunzatoare obiectivului minim de reciclare anual si cantitatea efectiv reciclata.
9.11. Pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile
corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in contract, operatorul de salubritate va
suporta contributia pentru economia circulara.
9.12. Sa implementeze, incepand cu data de 01.01.2019, cu respectarea prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 21/1992 - privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, instrumentul economic „plateste pentru cat arunci", bazat pe cel putin
unul dintre urmatoarele elemente: volum, frcventa de colectare, greutate, saci de colectare
personalizati.
Prezentul Act aditional a fost incheiat in 2 ( doua ) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Delegant,
MUNICIPIUL TECUCI
PRIM_AR,

Director General Economic

Consilier juridic

Operator,
C.U.P. TECUCI S.R.L.
Director General,

Director Economic,

Jurist,

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr

Indicatorii minimi de performanta

Conform anexei nr. 7 la Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
Activitatea serviciului de
salubrizare

Descrierea indkatorului

Cantitatea de deşeuri de h ărtie, metal, plastic g
sticlă din deşeurile municipale, colectate separat,
ca procentaj din cantitatea total ă generată de
deşeuri de hărtie, metal, plastk şi sticlă din
deşeurile municipale.
Colectarea separată a
deşeurilor municipale
prevăzute la art. 17 alin.
(1) lit a). din Legea
211/2011

Cantitatea de deşeuri de h ărtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale colectate separat
reprezintă cantitatea acceptată intr-un an
calendaristic de către statia/statille de sortare.

Valoarea minim ă a
indicatorului
40 % pentru anul 2019

50 % pentru anul 2020 şi
60 % pentru anul 2021

70 % incepănd cu anul
2022

Cantitatea totală generată de deşeuri de hărtie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se
calculează pe baza determin ărilor de compozitie
realizate de către operatorul de salubrizare. in lipsa
determin ărilor de compozitie a deşeurilor
munidpale, cantitatea de de şeuri de hărtie, metal,
plastic şistidă din deşeurile municipale se
consideră a fl 33%.

Operarea statiilor de
sortare.

Cantitatea totală de deşeuri trimise la recidare ca
procentaj din cantitatea total ă de deşeuri
acceptate la statiile de sortare (%).

Colectarea g transportul
deşeurilor provenite din
locuinte, generate de
activităfi de reamenajare
şi reabilitare interioar ă
şi/sau exterioară a
acestora.

Cantitatea totală de deşeuri provenite din locuinte,
generate de activităti de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora, predată
pentru reutilizare, recidare şi alte operatiuni de
valonficare materială, inclusiv operatiunl de
umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul
unei statii de transfer ca procentaj din cantitatea de
deşeuri provenite din locuinte, generate de
activităfi de reamenajare şi reabilitare interioar ă
şi/sau exterioară a acestora colectate (%).

75 %

Procentul minim din
cantitatea de deseuri
provenita din activitatile
de constructii
:

55 % in anul 2019
70 % in anul 2020

