
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SUTESTI          

          

H O T A R A R E A   NR. 23 

din 31 martie 2011 

privind: aprobarea Actului Aditional nr.1 la contractul de concesiune avand ca obiect: 

“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 

punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 

Muchea”, nr.132 din 18 mai 2010 

 

        Consiliul Local al Comunei Sutesti, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara  la data de 

31.03.2011 ; 

 Având in vedere: 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Sutesti nr. 26 din 26.04.2010  privind 

aprobarea  contractului de asociere pentru realizarea Contractului  de concesiune avand ca obiect 

“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuluide transport deseuri menajere de la punctele de 

colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la Depozitul ecologic Muchea; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Sutesti nr. 27 din 26.04.2010  privind 

imputernicirea domnului Codreanu Cristian, primarul Comunei Sutesti, de a aviza Contractul  de 

concesiune avand ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri 

menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul 

ecologic Muchea”; 

- Hotararea nr. 3 din 14.10.2009 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a 

serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si 

depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, prin procedura de licitatie deschisa, aprobata 

in cadrul  Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”   

Braila;  

- Contractul  de concesiune nr. 132 din 18 mai 2010, avand ca obiect “Delegarea 

gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din 

judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin (4) si alin (5), art. 

11 pct. 3 si art.26; 

 

- Prevederile art.16 alin.(3),  litera d) si i), art.17 alin.(1) literele b) si c), art.17 alin.( 2) 

litera i) art.20 alin.(1), alin.(2) si alin.5, art.21 alin. (1),  din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila autentificat sub nr.8227/04.11.2010; 



 - Raportul de aprobare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti 

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de concesiune avand 

ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 

punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, 

nr.132 din 18 mai 2010; 

- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) pct.14 si alin.7 

lit.a), art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu 

prevederile art.2 alin.2 din Hotararea nr.17 din 07.12.2010 a Adunarii Generale a Asociatiei; 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. - (1) Se aproba Actul Aditional nr.1 la Contractul de concesiune avand ca obiect: 

“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 

colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, nr.132 din 18 

mai 2010, in forma prevazuta in Anexa  -  parte integranta din prezenta Hotarare. 

(2) Actul Aditional nr.1 se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 

DUNAREA”   Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor Asociati si SC 

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, in calitate de concesionar.  

 Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”   

Braila, cu sediul in municipiul Braila, str. Piata Independentei, nr.1, judetul Braila inscrisa in 

Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr.20//10.07.2009, al carei 

membru este Comuna Sutesti, sa semneze - in numele si pe seama Comunei Sutesti - Actul 

Aditional nr.1 la la Contractul de concesiune avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune 

a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si 

depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, nr.132 din 18 mai 2010, prin reprezentantul 

sau legal Presedintele Asociatiei, Domnul Gheorghe - Bunea Stancu. 

Art.3. -  Se mandateaza Domnul Codreanu Cristian, Primarul Comunei Sutesti, sa avizeze 

Actul Aditional nr.1 la la Contractul de concesiune avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin 

concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila 

si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, nr.132 din 18 mai 2010, in calitate de 

reprezentant legal al Comunei Sutesti. 

 

Art.4. -  Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar Codreanu 

Cristian, in calitate de reprezentant legal al Comunei Sutesti. 



Art.5. - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”    Braila si altor institutii interesate. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 31.03.2011, cu un numar de 13 

voturi, din numarul total de 13 consilieri locali existenti in functie, indeplinindu-se cerinta de doua 

treimi din numarul voturilor consilierilor locali existenti in functie. 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA, 

              BARAC VASILE                                                                      SECRETAR    

                                                               GHINEA PETRIOARA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SUTESTI          

          

PROIECT DE HOTARARE  

privind: aprobarea Actului Aditional nr.1 la contractul de concesiune avand ca obiect: 

“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 

punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 

Muchea”, nr.132 din 18 mai 2010 

 

        Consiliul Local al Comunei Sutesti, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara  la data de 

31.03.2011 ; 

 Având in vedere: 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Sutesti nr. 26 din 26.04.2010  privind 

aprobarea  contractului de asociere pentru realizarea Contractului  de concesiune avand ca obiect 

“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuluide transport deseuri menajere de la punctele de 

colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la Depozitul ecologic Muchea; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Sutesti nr. 27 din 26.04.2010  privind 

imputernicirea domnului Codreanu Cristian, primarul Comunei Sutesti, de a aviza Contractul  de 

concesiune avand ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri 

menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul 

ecologic Muchea”; 

- Hotararea nr. 3 din 14.10.2009 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a 

serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si 

depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, prin procedura de licitatie deschisa, aprobata 

in cadrul  Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”   

Braila;  

- Contractul  de concesiune nr. 132 din 18 mai 2010, avand ca obiect “Delegarea 

gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din 

judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin (4) si alin (5), art. 

11 pct. 3 si art.26; 

 

- Prevederile art.16 alin.(3),  litera d) si i), art.17 alin.(1) literele b) si c), art.17 alin.( 2) 

litera i) art.20 alin.(1), alin.(2) si alin.5, art.21 alin. (1),  din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila autentificat sub nr.8227/04.11.2010; 



 - Raportul de aprobare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti 

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de concesiune avand 

ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 

punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, 

nr.132 din 18 mai 2010; 

- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) pct.14 si alin.7 

lit.a), art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu 

prevederile art.2 alin.2 din Hotararea nr.17 din 07.12.2010 a Adunarii Generale a Asociatiei; 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. - (1) Se aproba Actul Aditional nr.1 la Contractul de concesiune avand ca obiect: 

“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 

colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, nr.132 din 18 

mai 2010, in forma prevazuta in Anexa  -  parte integranta din prezenta Hotarare. 

(2) Actul Aditional nr.1 se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 

DUNAREA”   Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor Asociati si SC 

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, in calitate de concesionar.  

 Art.2. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”   

Braila, cu sediul in municipiul Braila, str. Piata Independentei, nr.1, judetul Braila inscrisa in 

Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr.20//10.07.2009, al carei 

membru este Comuna Sutesti, sa semneze - in numele si pe seama Comunei Sutesti - Actul 

Aditional nr.1 la la Contractul de concesiune avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune 

a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si 

depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, nr.132 din 18 mai 2010, prin reprezentantul 

sau legal Presedintele Asociatiei, Domnul Gheorghe - Bunea Stancu. 

Art.3. -  Se mandateaza Domnul Codreanu Cristian, Primarul Comunei Sutesti, sa avizeze 

Actul Aditional nr.1 la la Contractul de concesiune avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin 

concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila 

si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”, nr.132 din 18 mai 2010, in calitate de 

reprezentant legal al Comunei Sutesti. 

 

Art.4. -  Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar Codreanu 

Cristian, in calitate de reprezentant legal al Comunei Sutesti. 



Art.5. - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”    Braila si altor institutii interesate. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 31.03.2011, cu un numar de 13 

voturi, din numarul total de 13 consilieri locali existenti in functie, indeplinindu-se cerinta de doua 

treimi din numarul voturilor consilierilor locali existenti in functie. 

 

 

PRIMAR, 

CODREANU CRISTIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


