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PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 41 

Privind:  prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune a serviciului 

public de salubrizare nr.10/12.10.2009 încheiat cu S.C.URBAN S.A. 

 

 

          Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de , la care participă un număr de … consilieri  din totalul de 11 consilieri în 

funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.23/2022 a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier Goran Gheorghe; 

 Luând în dezbatere: 

        - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

       - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti,  înregistrat sub nr.  

4312/22.06.2022, prin care se propune prelungirea prin act aditional a 

Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare nr.10/12.10.2009 

încheiat cu S.C.URBAN S.A., până la intrarea în vigoare a contractului de 

delegare atribuit de ADI Salubrizare si începerea prestării serviciului de către 

operatorul regional; 

  - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub 

nr.4313/22.06.2022, prin care se propune aprobarea prelungirii prin act adițional 

a contractului nr.10/12.10.2009  de concesionare a activității de salubrizare 

aparținând serviciului public de salubrizare a comunei Păușești, județul Vâlcea ; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 

secretarul general al comunei şi înregistrat sub nr.; 

 -  avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate  sub 

nr.; 

 Ținând seama că au început demersurile de atribuire a unui nou contract la nivel 

judetean  de  către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 

Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea  

Fiind îndeplinite condițiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, proces verbal 

nr.7963/22.12.2021 

În conformitate cu prevederile: 
-  art.29 și art.30 din contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare 

nr.10/12.10.2009, care prevăd ca orice clauza din contract se poate modifica prin acordul 

părților prin act adițional, stabilite de comun acord; 



- art.6, art.13 alin.(1) lit. b) si alin.(2), art.20 și art.21 din Legea nr.101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările ulterioare , 

         - art.129, alin.(2),  lit. d), alin.6,lit.a), alin.(7),lit. n) și art.608 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.139 alin. (1) și art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  

Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1. – Începând cu data de 01.07.2022, se aproba prelungirea prin act 

adițional a contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare 

nr.10/12.10.2009, încheiat cu S.C.URBAN S.A., până la intrarea în vigoare a 

contractului de delegare atribuit de ADI Salubrizare si începerea prestării 

serviciului de către operatorul regional. 

 Art.2. Se împuternicește primarul comunei Păușești, Avan Cătălin, să 

semneze actul adițional nr.9 la contractul de concesiune a serviciului public de 

salubrizare 10/12.10.2009. 

         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul 

Vâlcea, S.C.URBAN SA, primarului comunei Păuşeşti şi va fi adusă la cunoştinţă 

publică prin afişare și publicare pe site-ul instituție în Monitorul Oficial Local.

   

                                                                              

 

                                                                                Păuşeşti : 24.06.2022 

 

 

 

 

 

       Inițiator:                                                      Contrasemnează pentru legalitate 

        Primar,                                                                Secretar general comună, 

Cătălin Avan                                                                     Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 
 


