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ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: modificarea HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare 
a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
extraordinară, având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.14165/6.07.2020 al Primarului municipiului Alexandria,
- Raportul comun de specialitate nr.14785/13.07.2020 al Direcţiei Juridic Comercial, 

Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcției Economice și Compartimentului 
Protecția Mediului

- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria;

- HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria prevederile Legii nr.101/2006
privind salubrizarea localităților, cu modificările și completările ulterioare;

- Adresa nr.13636/26.06.2020 a Primăriei Municipiului Alexandria;
- Procesul verbal de conciliere directă  nr.13636/1.07.2020 încheiat între Municipiul 

Alexandria, SC POLARIS M HOLDING SRL și ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR TELEORMAN”

- Adresa nr.888/2.07.2020 a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR TELEORMAN”

- Adresa nr.6910/25.06.2020 a SC POLARIS M HOLDING SRL
- Adresa nr.911/8.07.2020 a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR TELEORMAN;
- prevederile Legii nr.101/2006 privind salubrizarea localităților, cu modificările și 

completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor din ambalaje, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și 

completările ulterioare,
- prevederile art.10, alin.13 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile hotarârii ADI Managementul Deșeurilor Teleorman nr.16/3.10.2019

privind aprobarea  instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci,, pentru 
serviciul de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale solide în 
județul Teleorman,

- prevederile art.58 şi art.59 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,;

- prevederile art.129, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României,
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În temeiul prevederilor art. 136), alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (3), lit. “a” şi lit. „c” si 
art. 196, alin.(1), lit. “a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României,

HOTĂRĂŞTE

Art. I. Se modifică anexa la HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru 
de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului 
cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria rămân neschimbate.

Art.III Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va 
fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Juridic Comercial, Direcției Impozite și Taxe Locale
Direcției Tehnic Investiții și Direcției Economice pentru cunoaştere şi aplicare.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER SECRETAR GENERAL,

Marian Dagoș	Petcu ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr.213din.13 iulie 2020
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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.14165/6.07.2020

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 436/19.12.2019 privind 

aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul
Alexandria

Prin Hotărârea nr.16/3.10.2019  ADI Managementul Deșeurilor Teleorman, a hotărât 
aprobarea instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci,, pentru serviciul de colectare, 
transport și depozitare a deșeurilor municipale solide in județul Teleorman, autoritățile publice 
locale trebuind să adopte hotărâri pentru implementarea acestui instrument cel mai târziu până 
la sfârșitul anului 2019.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria a aprobat HCL nr.436/19.12.2019 privind 
aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria, 
dar forma aprobată nu a fost agreată de către operatorul de salubrizare SC POLARIS M 
HOLDING SRL și	ADI Managementul Deșeurilor Teleorman, de la aprobare și	până	la	data	de	1	
iulie 2020 fiind	 desfășurate	 runde	 de	 discuții	 cu	 privire la	 forma contractului	 de	 salubrizare ce	
urmează	a	fi	semnată	de	către	părți și	legislația	aplicabilă	în	materie,	la	data	de	1	iulie	2020	 fiind	
semnat	de	către	părți	proces verbal	de	conciliere	directă.

Ca	 urmare,	 forma	 contractului	 aprobat	 prin	 HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea
contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria se impune 
a fi modificată.

Față	 de	 cele	 arătate, in conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1) din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ al Romaniei, propun următorul proiect de hotarare : modificarea 
HCL nr. 436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare în Municipiul Alexandria.

Proiectul de hotarare va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăgușin
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Nr.14785/13.07.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Privind modificarea HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria

Prin referatul de aprobare nr.14165/6.07.2020, domnul primar Victor Drăgușin propune elaborarea 
unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului
cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria.

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA
Prin Hotărârea nr.16/3.10.2019  ADI Managementul Deșeurilor Teleorman, a hotărât aprobarea 

instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci,, pentru serviciul de colectare, transport și 
depozitare a deșeurilor municipale solide in județul Teleorman, autoritățile publice locale trebuind să 
adopte hotărâri pentru implementarea acestui instrument cel mai târziu până la sfârșitul anului 2019.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria a aprobat HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea
contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria, dar forma aprobată 
nu a fost agreată de către operatorul de salubrizare SC POLARIS M HOLDING SRL și ADI 
Managementul Deșeurilor Teleorman, de la aprobare și până la data de 1 iulie 2020 fiind desfășurate 
runde de discuții cu privire la forma contractului de salubrizare ce urmează a fi semnată de către părți și 
legislația aplicabilă în materie, la data de 1 iulie 2020 fiind semnat de către părți proces verbal de 
conciliere directă.

Ca urmare, forma contractului aprobat prin HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea
contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Alexandria se impune a fi 
modificată.

Prin Procesul verbal de conciliere directă  nr.13636/1.07.2020 încheiat între Municipiul 
Alexandria, SC POLARIS M HOLDING SRL și ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR TELEORMAN”părțile au stabilit forma contractului, însă prin 
adresa nr.911/8 iulie 2020 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR TELEORMAN solicită plata direct către operator a ”prestației 
efectuată la utilizatorii fără contract”, în temeiul prevederilor Legii nr.101/2006 privind salubrizarea 
localităților, cu modificările și completările ulterioare, art.26, alin.1 și alin.3, formă aprobată și de AGA a 
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
TELEORMAN prin Hotărârea nr.16/3.10.2019.

2. LEGALITATEA
Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus, este fundamentată pe prevederile:

- HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de
salubrizare în Municipiul Alexandria prevederile Legii nr.101/2006 privind salubrizarea 
localităților, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr.16/3.10.2019 a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR TELEORMAN

- Procesul verbal de conciliere directă  nr.13636/1.07.2020 încheiat între Municipiul 
Alexandria, SC POLARIS M HOLDING SRL și ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR TELEORMAN”

- prevederile Legii nr.101/2006 privind salubrizarea localităților, cu modificările și 
completările ulterioare,

- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare,
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- prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor din ambalaje, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și 
completările ulterioare,

- prevederile art.10, alin.13 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile hotarârii ADI Managementul Deșeurilor Teleorman nr.16/3.10.2019 privind 
aprobarea  instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci,, pentru serviciul de 
colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale solide în județul Teleorman,

- prevederile art.58 şi art.59 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată,;

- prevederile art.129, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României,

3. CONSIDERENTE DE ORDIN TEHNIC SI ECONOMIC
Coroborând cele menţionate mai sus, implementarea instrumentului economic „plăteşte 

pentru cat arunci” este imperativă pentru administraţiile locale începând cu 1 ianuarie 2020.

Avand în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, că este necesară și oportună, s-a intocmit prezentul proiect de hotarare cuprivire la modificarea 
HCL nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în
Municipiul Alexandria, proiect de hotărâre care va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului
Local al municipiului Alexandria.

Direcția Juridic Comercial Direcția Impozite și Taxe Locale
Director Executiv, Director Executiv,

Postumia Chesnoiu Claudia Ureche

Compartiment Protecția Mediului Direcția Economică
Director Executiv,

Consilier, Haritina Gafencu
Simona Catană


