
 

Judeţul Vâlcea 

Consiliul local Păuşeşti 

Nr. 7687/10.12.2021 

A  N  U  N  Ţ 
 

 

 In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, publicăm alăturat, azi, 

10.12.2021, textul complet al proiectului de hotărâre privind prelungirea prin 

act adițional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare 

nr.10/12.10.2009 încheiat cu S.C.URBAN SA. 

 Proiectul de hotărâre  este redactat în baza raportului compartimentului de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și ținând cont de 

prevederile  : 

-  art.29 și art.30 din Contractul de concesiune a serviciului public de 

salubrizare nr.10/12.10.2009, care prevad ca orice clauza din contract se poate 

modifica prin acordul partilor prin act aditional, 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.17, alin.1, lit. d) și art.59  din Legea nr.211/2011 privind regimul 

deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         - 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; 

 Cetățenii interesați  pot consulta proiectul actului cu caracter normativ la  

sediul Primăriei și pe site-ul comunei Păușești, iar în termen de 10 zile de la 

publicare, pot depune la sediul primăriei Păuşeşti propuneri, sugestii sau opinii 

cu valoare de recomandare asupra proiectului de hotărâre . 

 

 

                 Primar,                                                           Secretar general, 

          Cătălin Avan                                                          Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Judeţul Vâlcea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Consiliul local 

Comuna Păuşeşti 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.  

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

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

 

 

          Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea; 

 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 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;  

  - 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 

general al comunei ; 

 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. Rm. 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 prevad 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 starii 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.1, lit. d) și art.59  din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         - 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 inceta 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 instituției în Monitorul Oficial Local.   

 

                                                                                      Păuşeşti : 22.12.2021 

 

 

 

       Inițiator:                                                      Contrasemnează pentru legalitate 

        Primar,                                                                     Secretar general, 

Cătălin Avan                                                                     Daniela Păloiu 

 

 



 

 

 

 

 
JUDEȚUL VÂLCEA                                                                                   JUDEȚUL VÂLCEA 

PRIMĂRIA COMUNEI PĂUȘEȘTI                                                              URBAN S.A. 

NR.             /                                                                                                       Nr.             / 

  

Act Adiţional nr. 8 
la contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare 

nr. 10 din 12.10.2009 

 
Între: COMUNA PAUSESTI  cu sediul in localitatea Păușești,județul Valcea, cod unic 

de inregistrare 2541851 cont IBAN nr. RO67TREZ24A740602200104X, deschis la Trezoreria 

Horezu, reprezentată prin  Catalin Avan  având funcţia de Primar, denumită în continuare 

utilizator 
si 

 URBAN SA  cu sediul social in Bucureşti, str. Munţilor nr.2, sector 6, nr. ordine in 

Registrul Comertului de pe langă Tribunalul Bucureşti J40/8382/2014, CUI 7203606, atribut 

fiscal-RO, reprezentată prin Ilie Gh. Mihaela, Director General prin URBAN S.A. Sucursala 

Rm.Vâlcea, cu sediul in Rm.Vâlcea, str.Carol I, nr.30, bloc D6, parter,  nr. de ordine in 

Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Vâlcea J38/420/2014, CUI 33427327, cont IBAN 

RO58BRDE390SV02102943900, deschis la BRD VALCEA, reprezentată prin Teodorescu 

Andrei, Director Sucursala, in calitate de operator, 

 

Obiectul actului adiţional:  
 Art. 1 Se prelungeste valabilitatea contractului cu 3 luni dupa incetarea starii de 

alerta sau urgenta sau pana la data implementarii SMID in Jud. Valcea. 

 Art. 2   se introduc Indicatori minimi de performanta pentru fiecare activitate din 

cadrul serviciului de salubrizare : 

 
ACTIVITATEA 
SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE 

DESCRIEREA 
INDICATORULUI 

VALOAREA MINIMA A 
INDICATORULUI 

PENALITATI FRECVENTA 
PROPUSA DE 

MONITORIZARE 
Colectarea separată a 
deșeurilor municipale 

prevăzute la art. 17 alin. (1) 

lit. a). 

Cantitatea de deșeuri de 
hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile 

municipale, colectate 
separat, ca procentaj din 

cantitatea totală generată de 

deșeuri de hârtie, metal, 
plastic și sticlă din 

deșeurile municipale. 

 
Cantitatea de deșeuri de 

hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile 
municipale colectate 

separat reprezintă cantitatea 

acceptată într-un an 
calendaristic de către 

stația/stațiile de sortare. 

 
Cantitatea totală generată 

de deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din 

40% pentru anul 2019 
 

 

 
50% pentru anul 2020 și 

60% pentru anul 2021 

 
 

 

70% începând cu anul 2022 

Pentru cantitatile de deseuri 
destinate a fi depozitate 

care depasesc cantitatile 

corespunzatoare 
indicatorilor de 

performanta prevazuti,plata 

cuantumului afferent 
tarifului de depozitare si a 

contributiei pentru 

economia circulara se va 
realiza de catre operator din 

alte surse,fara a putea 

recupera aceste costuri prin 
tarif 

Anual 



deșeurile municipale se 

calculează pe baza 
determinărilor de 

compoziție realizate de 

către operatorul de 
salubrizare. În lipsa 

determinărilor de 

compoziție a deșeurilor 
municipale, cantitatea de 

deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din 
deșeurile municipale se 

consideră a fi 33%. 

Operarea stațiilor de 
sortare. 

Cantitatea totală de deșeuri 

trimise la reciclare ca 
procentaj din cantitatea 

totală de deșeuri acceptate 

la stațiile de sortare (%). 

Min. 75% 

Pentru cantitatile de deseuri 
destinate a fi depozitate si 

sau valorificate energetic 

care depasesc cantitatile 
corespunzatoare 

indicatorului de 

performanta prevazut, plata 

cuantumului aferent 

tarifului de depozitare si a 

contributiei pentru 
economia circulara si/sau a 

costului cu valorificarea 

energetica dupa caz, se va 
realiza de catre operator din 

alte surse, fara a putea 

recupera aceste costuri din 
tarif. 

Anual 

Colectarea si transportul 
deseurilor provenite din 

locuinte, generate de 

activitati de reamenajare si 

reabilitare interioara si/ sau 

exterioara a acestora. 

Cantitate de deseuri din 

constructii si desfiintari 

colectata separat de la 
populatie si trimisa la 

tratare in vederea 

valorificarii raportat la 

cantitatea totala de deseuri 

din constructii si desfiintari 

colectata de la populatie in 
anul respective. 

Min. 30% 

Pentru cantitatile de deseuri 

destinate a fi depozitate 
care depasesc cantitatile 

corespunzatoare 

indicatorilor de 
performanta prevazuti, 

plata cuantumului aferent 

tarifului de depozitare si a 

contributiei pentru 

economia circulara se va 

realiza de catre operator din 
alte surse, fara a putea 

recupera aceste costuri prin 

tarif. 

Anual 

 

 Art. 3 Tariful practicat pentru colectarea separata, transportul separat si tratarea 

deseurilor municipale reziduale este de 670.00 lei/tona fara TVA 

       Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare, nemodificate. 

       Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de referinţă înregistrat sub nr. 

10  încheiat între părţile contractante la data de 12.10.2009 de 2 (două) exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte, astăzi   ……. 

 

Utilizator  Operator 

UAT Pausesti                                        SC URBAN SA                                                     

                    DIRECTOR 

                    PRIMAR,                                                                            TEODORESCU ANDREI 

               CATALIN AVAN 

                   

                                                                                         

                                                 

                                                                                                           CONTABIL SEF,                                                                           

           MUSA GABRIEL                                                                                 

 

 

 



 


