
                  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL IALOMIŢA 

           CONSILIUL LOCAL  

    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Actului adițional nr.1/15.01.2020 la contractul de delegare  

a gestiunii Serviciului de Salubrizare aprobat prin art.5 din Hotărârea Consiliului Local 

nr.16/31.07.2012 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii unor 

activităţi ale serviciului de salubrizare, prin concesiune către operatorul regional S.C. 

Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. Griviţa 
 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 FEBRUARIE 

2020,  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 853 din 11.02.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Căzăneşti nr.16/31.07.2012 privind atribuirea 

directă a contractului de delegare a gestiunii unor activităţi ale serviciului de salubrizare, prin 

concesiune către operatorul regional S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. Griviţa; 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Group 2010” Grivița nr.782 din 

07.02.2020; 

Examinând: 

- raportul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului nr. 885 din 

12.02.2020;  

- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1055 din 19.02.2020; 

- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 

cetăţenilor nr. 1063 din 19.02.2020; 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3), lit.d^2) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n) și ale art.196 alin.(1) 

lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.1/15.01.2020 la contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului de Salubrizare aprobat prin art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.16/31.07.2012 

privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii unor activităţi ale serviciului de 

salubrizare, prin concesiune către operatorul regional S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. Griviţa, 

în forma prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul oraşului Căzăneşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                              Secretar General al UAT, 

   PARASCHIV MITICĂ                                     OANCEA GEORGETA 
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Adoptată la Căzăneşti 

Astăzi, 20.02.2020                                                                     FP-07-03, vers.1                

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de voturi, 

astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 


