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 HOTĂRÂREA  NR. 2 

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 ordinară din data de 

18.01.2022, la care participă un număr de 11 consilieri  din totalul de 11 consilieri în 

funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.54/2021 a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier Nicolae-Cristian Fota; 

 Luând în dezbatere: 

        - proiectul de hotărâre inițiat de primar; 

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

229/11.01.2022, 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., în  scopul asigurării continuității furnizării serviciilor de salubrizare către cetățenii 

comunei Păușești  și pentru a preveni apariția unor probleme de sănătate publică 

generate de neridicarea deșeurilor menajere; 

 - fișa de fundamentare tarif colectare, transport și depozitare deșeuri reziduale a 

S.C. URBAN S.A, înregistrată sub nr.8043/28.12.2021;  

  - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.7850/17.12.2022, 

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 

comunei, înregistrat sub nr.424/13.01.2022; 

 -  avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate  sub 

nr.575/18.01.2022; 

 Văzând că la data de 01 ianuarie 2022, expiră termenul pentru care a fost încheiat 

contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare 

nr.10/12.10.2009, încheiat cu S.C.URBAN S.A. Vâlcea și 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; 

Ținând cont de: 

- 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 partilor prin act aditional, stabilite de comun acord; 

-  prevederile art.1 din HG nr.34/2022 privind prelungirea stării de alerta pe 

teritoriul Romaniei, începand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor 

care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 



           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.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.17, alin.(5), lit. g) din O.U.G.nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;  

         - art.129, alin.(2), lit. c) și 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. - 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., pe o 

perioada de 3 luni după încetarea stării de urgenta sau de alerta, condiționat de faptul ca 

în cazul în care în aceasta perioadă  se încheie contract de delegare a serviciului intre 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor 

din Judeţul Vâlcea si o firma prestatoare pentru intregul judet, sau se deleaga  serviciul 

public de salubrizare, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor 

publice prin atribuire a achizitiei directe, contractul va înceta de drept, conform anexei 

nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Începând cu data de  01.02.2021, SC URBAN SA, în calitate de 

concesionar, va încasa lunar pentru deșeuri reziduale 670 lei/tona, fara TVA,  

reprezentând contravaloarea prestației efectuate la beneficiari – persoane fizice, ca 

urmare a instituirii taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport, depozitare 

și neutralizare deșeuri menajere și a deșeurilor asimilabile acestora, stabilită prin  H.C.L. 

nr.29/2013. 

 Art.3. Se aprobă indicatorii minimi de performanta pentru fiecare activitate din 

cadrul serviciului de salubrizare, conform actului adițional la contractul  de concesiune 

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

 Art.4. Se împuternicește primarul comunei Păușești, Avan Cătălin, să semneze 

actul adițional nr.8 la contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare 

10/12.10.2009. 

         Art.5. 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.  

  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 

și  0 abțineri. 

                                                                                                      Păușești: 18.01.2022 

 

 

        Preşedinte de şedinţa,                                                                 Contrasemnează,  

             Consilier,                                                                               Secretar general, 

       Nicolae – Cristian FOTA                                                              Daniela Păloiu 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


