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ANEXA  

                                                                                                           la Hotărârea Consiliului Local 
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ACT ADIŢIONAL NR.________________ 
la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune 

nr.SC2006-15414/31.07.2006 
             
 
 
             Prezentul act adiţional se încheie în baza prevederilor art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 și a   
HCL nr.______/___________după cum urmează: 
  Părţile contractante: 
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara,  B-dul 
C.D.Loga nr.1, având cod fiscal 14756536, tel.0256/408300, fax 0256/490635, reprezentat prin Dl. 
Primar – NICOLAE ROBU, în calitate de concedent şi 

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Timişoara, str.Oituz nr.3A, CUI 
9112229, atribut fiscal RO, reprezentată prin  Dl. MARCEL PETRIŞOR, în calitate de concesionar,   

Partile, de comun acord au convenit modificarea si completarea contractului nr.SC2006-
15414/31.07.2006, astfel: 
Art.1: Se modifică şi se completează art.2,  care va avea următorul cuprins: 
„(1) Serviciul public de salubrizare  cuprinde următoarele activităţi: 
a). colectarea separată  şi transportul separat  al deşeurilor municipale  şi al deşeurilor similare 
provenind  din activităţi  comerciale  din industrie şi instituţii, inclusiv  fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere  fluxului de  deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
b). colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
d). operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; 
e). sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
h). organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
i). măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
 (2) Activitatea prevazută la alin.1 lit.b), cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară 
ocazional, se prestează de către concesionar şi se efectuează la solicitarea 
producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor  aprobate de concedent. 
(3) Activităţile specifice  serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin intermediul 
concesionarului, care este operator licenţiat în condiţiile legii nr.51/2006  a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată”. 
Art. 2: La art. 4 se introduce un nou aliniat, alin. (2) cu următorul cuprins: 
,,(2) Bunurile realizate de concesionar în cadrul Programului de realizare a investiţiilor şi aportul 
acestora în gestiunea integrată a deşeurilor în Municipiul Timişoara propus şi asumat prin oferta sa, 
reprezintă bunuri de retur”.  
 

Art. 3: La  articolul 6, după alin.(3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins: 
”(4) Concedentul are calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, 
depozitate în recipientele amplasate în aria sa teritorială. Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau 
containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât concesionarul, constituie 
infracţiune de furt şi se sancţionează conform legii”. 
Art.4: La articolul 15 după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: 
„ (6). Să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.” 



Art.5: La articolul 17 după punctul 27 se introduc 4 noi puncte, punctele 28, 29, 30 şi 31, cu 
următorul cuprins: 
„(28) concesionarul are obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei 
publice locale şi A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu; 
(29) să ţină la zi, împreună cu autoritatea adminitraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor 
cu şi fără contracte de prestări servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul locale, pe 
baza taxei locale instituite în acest sens; 
(30) concesionarul, pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al 
deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, are obligaţia să colecteze deşeurile 
abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri nu este cunoscut, cheltuielile legate 
de curăţarea şi refacerea mediului precum şi cele de transport, valorificare, recuperare, reciclare, 
eliminare sunt suportate de către concedent, conform prevederilor legii; 
(31) concesionarul are obligaţia de a asigura salubrizarea zonelor în care se desfăşoară activităţile de 
picnic în Municipiul Timişoara, cu condiţia ca organizatorul și/sau concedentul să suporte cheltuielile 
pentru aceste servicii”.  
Art.6: La articolul 19 după punctul 10 se introduc 2 noi puncte, punctele 11 şi  12, cu următorul 
cuprins: 
„11. să acorde concesionarului (operatorului) dreptul exclusiv de a presta serviciul de salubrizare pe 
raza Municipiului Timişoara, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori, prin hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii; 
12. să instituie taxe speciale şi să deconteze lunar concesionarului (operatorului), direct din bugetul 
local contravaloarea prestaţiei efectuate, la utilizatorii fără contract.” 
Art.7: Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 
localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 rămân neschimbate. 
 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care unul a fost predat 
concesionarului.                                                                                                    
                                      
            
           CONCEDENT,                                                                                         CONCESIONAR, 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                               S.C. „RETIM Ecologic Service”  S.A.  
                
 


