ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREANr.
Din

ôfy . 25

2018

Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de dele2are a 2estiunii
din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr.
35960/30.06.2017, aprobat prin H.C L. nr. 96/15.05.2017, incheiat cu societatea
Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL.
.

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :3 6549/22.03 .20 1 8
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă ORJ)]NARA în data de
29.03.201 8;
Având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, îriregistrat ă sub nr.36547/22.03.2018;
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, înregistrat sub
nr.36548/22.03.201 8
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1 ,4,5;
- adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Galati nr. 20689/18.10.2017 cu privire la obligatia
operatorului de a lua masuri postinchidere depozit deseuri;
- adresa RAMPA RATES SRL Tecuci nr. 477/22.03.2018 si inregistrata la registratura U.A.T.
Municiupiul Tecuci;
- H.C.L. nr. 37/28.02.2018 cu privire la modificarea obiectului principal de activitate a societatii
RAMPA RATES Tecuci SRL;
- H.C.L . nr. 36/28.02.2018 cu privire la modificarea obiectului principal de activitate a societatii
Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL;
- Contractul de delegare a gestiunii nr. 35960/30.06.2017 incheiat intre Municipiul Tecuci si
Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL;
- Art. 25, CAP V din H.G. nr. 349/21 .04.2005 cu privire la procedurile de inchidere a depozitelor de
deseuri si urmarirea postinchidere a acestora;
- Alin. (1), Art. 12 din H.G. nr. 349/21.04.2005 cu privire la obligativitatea operatorului de
constituire a unui fond pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, denumit Fond
pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea postinchidere a acestuia;
- Anexa nr. 4 la H.G. nr. 349/21.04.2005 cu privire la procedurile de control si urmarire a
depozitului de deseuri;
- Art. 36 alin. 2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor:
-art.45, alin. 3 şi art. 11 5 alinl, lit.b) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aproba Actul aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 35960/30.06.2017
incheiat intre Municipiul Tecuci si societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL si aprobat prin
H.C.L. nr. 96/15.05.2017, conforrn anexei ce face parte integrant ă din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba preluarea si administrarea sumei existente a Fondului pentru inchiderea
depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere de la societatea RAMPA RATES Tecuci SRL
la societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL.
Art.3. Orice prevedere contrar ă prezentei se abrog ă.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci.
Art.5.

Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului

Tecuci.
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Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de de1eare a
aestiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr.
35960/30.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017g incheiat cu societatea
Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL

Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa
numai in locuri speciale, amenaj ate conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare
aplicabile depozitelor de deseuri in concordanta cu legislatia privind protectia mediului,
igiena si sanatatea populatiei. •
Proiectul de hotarare initiat are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea
activitatii de monitorizare inchidere si urmarirea postinchidere a depozitului existent de la
depozitul Rates de pe raza Municipiului Tecuci.
Reglementarea acestei activitati are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor
negative asupra mediului, in special poluarea apelor de suprafata , subterane, a solului,
aerului, inclusiv a efectului de sera, precurn si a oricarui risc pentru sanatatea populatiei.
Autoritatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tecuci este obligata, in conditile
legii, sa ia masuri cu privire la costurile estimate pentru inchiderea si urmarirea
postinchidere a depozitului, iar operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond
pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului.
Referitor la procedurile de control si urmarire postinchidere a depozitului de desuri
Rates, noul operator are obligatia in continuare sa automonitorizeze depozitul de deseuri si
sa suporte costurile acestuia, monitorizarea postinchidere fîind efectuata conform
procedurilor prevazute in anexa nr. 4la H.G. nr. 349/2005.
Avand în vedere prevederile art.36 alin. 2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art.45 pct.2
lit.c din Legea 215 - Legea administra ţiei publice locale, considerăm că prezentul proiect
întrunete cadrul legal pentru a fî dezb ătut si aprobat de Consiliul Local Tecuci.
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Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 2 Ia Contractul de dele2are a 2estiunii
din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr.
35960130.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017, incheiat cu societatea
Compania de Utilitati Publice
Avand in vedere reorganizarea societatilor RAMPA RATES Tecuci SRL,
respectiv societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL prin modificarea actelor
constitutive ale celor doua societati, aprobate prin H.C.L. nr. 37/28.02.2018 si H.C.L. nr.
36/28.02.2017, activitatea serviciului public de salubrizare, colectare si transport deseuri
menajere, revine exlusiv societatii Companiei de Utilitati Publice Tecuci SRL.
Intrucat, prin reorganizarea si schimbarea obiectului principal de activitate a societatii
RAMPA RATES Tecuci, aceasta nu mai are in obiectul de activitate procedura de
inchidere a depozitului de deseuri si urmarirea postinchidere a acestuia de la depozitul
Rates, astfel incat se impune preluarea acestui tip de activitate de catre societatea
Compania de Utilitati Publice.
Procedurile de control si urmarire a depozitului de deseuri postinchidere va trece in
sarcina societatii Compania de Utilitati Publice, odata cu preluarea fondului de inchidere
de la societatea RAMPA RATES Tecuci SRL.
Ca urmare a prevederilor din anexa nr. 4 din H.G. nr. 349/21 .04.2005, prin activitatea
de urmarire si control se garanteaza ca, depozitul este realizat conform proiectului si
sistemele de protectie a mediului functioneaza integral.
Având în vedere prevederile din Legea serviciilor publice nr. 5 1/08.03.2006, cu
modificările ulterioare, din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.
101/25.04.2006, republicata, a anexei nr. 4 din H.G. nr. 349/21.04.2005 si H.C.L nr. 36 si
37/28.02.201 8, proiectul de hotatrare îndeplineste condi ţiile de legalitate spre a fi supus
dezbaterii si aprobării Consiliului Local Tecuci.

-

Serviciul Monitorizare Servicii Publice
Marian Iftimie

Anexa nr. 1
La HCL nr.
ACT ADITIONAL NR. 2
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII NR. 35960/30.06.2017
NR.
/
Partile contractante:
U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in strada l Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, cod fiscal

nr. 4269312, cont IBAN R084TREZ30721300205XXXXX, deschis la Trezoreria Tecuci, reprezentata de
d-1. Catalin Constantin Hurdubae, avand functia de Primar in calitate de DELEGANT, pe de o parte,
51

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, cu sediul in Tecuci str. Elene
Doamna, nr. 1A, telefon!fax +0402368203 12 / +0402368203 12, mail: cuptecuci(municipiu1tecuci.ro,
avand nr. de inmatriculare la Registrul Comertului Galati J17/1419/18.1 1.201 1, cod unic de inregistrare
29358725, titulara a contului R033BRDE180SV13073071800 deschis la BRD Tecuci, reprezentata de
domnul Ionita Florian, avand functia de administrator, in calitate de operator, pe de alta parte,
De comun acord au hotarat completarea unor prevederi contractuale dupa cum urmeaza:
Art. 1 La Cap. 11 ,,OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2, se completeaza cu lit. g), care
are urmatorul continut:,,,, Asigurarea pazei permanente a obiectivului depozitului de deseuri
nepericuloase Rates Tecuci si inregistrarea intr-un registru de evidenta a tuturoa evenimentelor ce
apar pe amplasamentul instalatiei.
Art. 2 La Cap. 11 ,,OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2, se completeaza cu lit. h), care
are urmatorul continut:,, Asigurareafunctionalităţii dotarilor existentepe amplasamentul depozitului
de deseuri nepericuloase si anume:
- a 3 puturiforate pentru urmarirea calitatii apei subterane;
- a rezervorului metalic cu capacitâte de 12 tone, vidanjabil, ingropat;
- a statiei meteo;
- a sistemului de iluminat;
- a drumurilor tehnologice, de acces;
- a imprejmuiriiperimetrale existente;
Art.3. La Cap. 11 ,,OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2, se completeaza cu Iit. i), care are
urmatorul continut: ,,asigurarea restrangeriipe catposibil a deseurilor depozitate in cadrul suprafetei
de teren de 65.560 m.p. si sa impiedicepe catposibil imprastierea deseurilorpe terenurile invecinate;
Art.4. La Cap. 11 ,,OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2, se completeaza cu lit. j), care are
urmatorul continut: ,,asigurareaprevenirii deversarii oricaror substante carepolueaza mediul in apele
de suprafata, apelefreatice, in canalele de scurgere a apeipluviale saupe sol;
Art.5. La Cap. 11 ,,OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2, se completeaza cu lit. k), care are
urmatorul continut:,, monitorizarea calitatiifactorilor de mediu conforrn cerintelor din anexa nr. 4 la
H. G. nr. 34912005 si pastrearea rezultatele determinarilor intr-un registru,care se va transmile
sernestrial catre A.P.M. Galati;
Art.6. La Cap. 11 ,,OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2, se completeaza cu lit. 1), care are
urmatorul continut: ,,asigurareafunctionalitatiiplanului de prevenire si combatere a poluarii
accidentale si aplanului de interventii in caz de incendiu, iar in cazulproducerii unui eveniment din
cele mentionate, sa anunte imediat autoritatilecompetente pentru proteţ ia mediului,
Art 7 La Cap 11 ,,OBIECTUL CONTRACTULUI, pct 2 2, se completeaza cu lit m), care
are urmatorul continut: ,,transmiterea catreA.P.M. Galati a raportului:anual de mediupentrii anul

precedent, raport ce va cuprinde date cu privire la evolutia depozitului de deseuri Rates Tecuci, cat si a
datelor monitorizarilor realizate conform anexei nr. 4 la H. G. nr. 34912005;
Art. 8. Toate celelalte prevederi contractuale raman nemodificate.
Art. 9. Prezentul act aditional s-a incheiat astazi
in doua exemplare

originale, cate unul pentru iiecare parte si conţine un nuruăr de 2 pagini.
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