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HOTĂRÂREA NR.29 

privind punerea în aplicare a O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 pri-
vind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeuri-

lor de ambalaje și a O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,  
pentru serviciul de salubrizare din Municipiul Mangalia 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hota ra re nr.167/02.12.2019 init iat de consilierul local Angelescu Dragos  s i aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobarea al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.R78629/02.12.2019; 
• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatu-

lui de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R789629/09.12.2020; 
• Adresa î naintata  de S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. nr.12095/18.11.2019, î nregistrata  la sediul Prima riei 

Municipiului Mangalia sub nr.78629/18.11.2019; 
• Adresa î naintata  de S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. nr.149/08.01.2020, î nregistrata  la sediul Prima riei 

Municipiului Mangalia sub nr.800/08.01.2020; 
• Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Mangalia 

nr.49258/30.08.2013, modificat prin actele adit ionale ulterioare; 
• Prevederile H.C.L. nr.33/23.01.2019 privind punerea î n aplicare, la nivelul Municipiului Mangalia, a pre-

vederilor O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea s i completarea Legii nr.211/2011 privind regimul des eurilor, a 
Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor s i a des eurilor de ambalaje s i a O.U.G. 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

• Prevederile Legii nr.51/2006  privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 

•  prevederile Legii nr.101/2006  privind serviciile de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor – republicata cu modificari și completari ulte-
rioare; 

• Prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările şi completările  ulterioare; 
• Prevederile O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

• Prevederile Ordinului nr.109/2007 al A.N.R.S.C. privind Normele metodologice de stabilire,  ajustare și  
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, Comisiei Economice, Fonduri Structu-
rale Europene, Turism și Industrie și Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local 
Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.140 alin.(1), art.196 alin.(1) 
lit.a), art.240 și art.243 alin.(1)  lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă încheierea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 
al Municipiului Mangalia nr.49258 din 30.08.2013, modificat prin actele adiționale ulterioare, cu respectarea 
obligațiilor instituite prin O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje și a O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum şi a obligațiilor stabilite prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.33/23.01.2019, conform anexei care se constituie parte integrantă 
din prezentul act administrativ, sub condiţia expresă a respectării integrale, de către operatorul S.C. POLARIS M 
HOLDING S.R.L. a  prevederilor O.U.G. nr.74/2018 şi a obligaţiilor stabilite prin  H.C.L. nr.33/23.01.2019. 
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Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia în vederea semnării Actului adițional la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Mangalia nr.49258 din 30.08.2013 modificat 
prin actele adiționale ulterioare, aprobat conform art.1 din prezentul act administrativ. 
 
Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re ca te S.C. POLARIS M HOLDING 
S.R.L., direct iilor s i serviciilor de specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, 
Institut iei Prefectului – Judet ul Constant a pentru controlul s i verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n locuri publice 
pentru a fi adusa  la cunos tint a ceta t enilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2 voturi 
”abținere”, din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
 
MANGALIA 
DATA: 29.01.2020 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  
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Anexa la H.C.L. nr.29/29.01.2020 
 
 
 

ACT ADIȚIONAL NR._____ 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Mangalia 

nr.49258/30.08.2013 
 
 

I ntre: 
MUNICIPIUL MANGALIA,  ca persoană juridică de drept public, legal reprezentat prin Primar – 

RADU CRISTIAN, cu sediul î n Mun. Mangalia, S os. Constant ei, nr. 13, cod 905500, Jud. Constant a, ava nd codul 
unic de î nregistrare nr. CF 4515255,  cont RO08 TREZ 2332 1A30 0530 XXXX, deschis la Trezoreria Mangalia, 
telefon: 0241751011, fax: 0241755606, email: secretariat@primaria.mangalia.ro, î n calitate de CONCEDENT,  

S i  
S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L., cu sediul principal î n Mun. Constant a, str. Spiru Haret, nr.2Am Pavilion 

Administrativ, cam.1, jud. Constant a, telefon/fax0241548700/0241693708, cod unic de î nregistrare R12079629, 
î nregistrata  la O.R.C. cu nr.J13/1645/1999, cont RO96TREZ2315069XXX001034 deschis la Trezoreria Constant a, 
reprezentata  prin administrator – ITU ADRIAN, î n calitate de CONCESIONAR, 
 
 I n temeiul prevederilor: 

- art.24 alin(1) s i alin.(2) s i art.36 alin.(3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de sa-
lubrizare al Municipiului Mangalia nr.4925/30.08.2013; 

- art.17 alin.(1) lit.g) din Legea nr.211/2001 privind regimul des eurilor, republicata  cu modifica rile s i com-
pleta rile ulterioare;  

- art.III s i a Anexei nr.5 la O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea s i completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul des eurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor s i a des eurilor de amba-
laje s i a O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,  

- H.C.L. nr.33/23.01.2019 privind punerea î n aplicare, la nivelul Municipiului Mangalia, a prevederilor 
O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea s i completarea Legii nr.211/2011 privind regimul des eurilor, a Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor s i a des eurilor de ambalaje s i a O.U.G. nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu, 
 
 Părțile contractante au convenit la încheierea prezentului act adițional 
 
Art.1 Modificarea s i completarea art.22 din Contractul nr.49258/30.08.2013, î n sensul s i cu condit ia respecta rii 
obligat iilor instituite prin Anexa nr.5 – Valoarea Contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile munici-
pale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare la O.U.G. nr.74/2018 pentru mo-
dificarea s i completarea Legii nr.211/2011 privind regimul des eurilor, prin Legea nr.249/2015 privind modalita-
tea de gestionare a ambalajelor s i a des eurilor de ambalaje s i a O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
s i prin Hota ra rea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.33/23.01.2019, prin ajustarea tarifelor pentru ser-
viciul de salubrizare î n Municipiul Mangalia, î ncepa nd cu data de 01.01.2020, conform urma toarelor  tarife: 
 

Nr. 
Crt. 

ACTIVITATE UM 
TARIF NOU 

(lei/UM)Fără 
TVA 

1. 

Colectarea separata  s i transportul separat al des eurilor municipale s i 
al des eurilor similare provenind din activita t i comerciale din indus-
trie s i institut ii, inclusiv fract ii colectate separat, fa ra  a aduce atingere 
fluxului de des euri de echipamente electrice s i electronice, baterii s i 
acumulatori, de la populație 

Pers/ 
luna  

6,65 

mailto:secretariat
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2. 

Colectarea separata  s i transportul separat al des eurilor municipale s i 
al des eurilor similare provenind din activita t i comerciale din indus-
trie s i institut ii, inclusiv fract ii colectate separat, fa ra  a aduce atingere 
fluxului de des euri de echipamente electrice s i electronice, baterii s i 
acumulatori, de la agenți economici 

mc 94,61 

3. Colectare s i transporturi des euri stradale tona  269,90 

4. 

Colectare, transport, sortare, valorificare s i eliminare a des eurilor 
provenite din gospoda riile populat iei, generate de activita t i de 
reamenajare s i reabilitare interioara  a locuint elor/apartamentelor 
proprietate individuala  

tona  89,12 

 
Art.2 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului 
Mangalia nr.49258 din 30.08.2013, cu modifica rile s i completa rile ulterioare, ra ma n neschimbate. 
 

Prezentul act adit ional a fost î ncheiat asta zi, ____________, î n ______ exemplare, ____ pentru beneficiar s i ______ 
pentru prestator, astfel: 

-  
-  
-  
-  

 
 

CONCEDENT,          CONCESIONAR, 
   MUNICIPIUL MANGALIA                   S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. 

   PRIMAR,        ADMINISTRATOR, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 


