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COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
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LEGISLATURA A VIII-A

HOTĂRÂREA NR.4
PRIVITOR LA: prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune a
serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 încheiat cu S.C.URBAN
S.A.

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 31.01.2022, la care participă un număr de 13 consilieri
din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 64/27.10.2021 a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada
noiembrie 2021-ianuarie 2022;
Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub
nr.380/17.01.2022, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Stoenești şi Raportul de resort al Compartimentului Juridic înregistrat
sub nr.381/17.09.2022, prin care se propune prelungirea prin act aditional ,
in scopul asigurării continuității furnizării serviciilor de salubrizare către
cetățenii comunei Stoenesti și pentru a preveni apariția unor probleme de
sănătate publică generate de neridicarea deșeurilor menajerea,a Contractului
de concesiune a serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 incheiat
cu S.C.URBAN S.A.,pe o perioada de 3 luni după incetarea starii de urgenta
sau de alerta,conditionat de faptul ca în cazul în care în aceasta perioada se
incheie un 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 serviciui
public de salubrizare, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației
achizițiilor publice prin atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta de
drept ;
Văzând că la data de 01 februarie 2022, expiră termenul pentru care a
fost încheiat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului
public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A. Rm.
Vâlcea și au început demersurile de atribuire a unui nou contract la nivel

1

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

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.7006/30.12.2009,care prevad ca orice
clauza din contract se poate modifica prin acordul partilor prin act
aditional,stabilite de comun acord;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr.700/31.01.2022 întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti ;
Ținând cont de prevederile art.1 din HG nr.34/2022 prelungirea starii de
alerta pe teritoriul Romaniei incepand 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;
Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică ;
În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit.b) si alin.(2) din Legea
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările ulterioare ,ale art.129, alin.(2), lit.c) și lit.d) și alin.6,lit.a) și
alin.(7),lit.n) și art.608 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare;
În baza art.139, alin.(3),lit.g) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare cu 13 voturi pentru, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aproba prelungirea prin act adițional a Contractului de
concesiune a serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 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 perioada se
încheie un 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 serviciui
public de salubrizare, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației
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achizițiilor publice prin atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta de
drept,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Toate celelalte clauze ale Contractului de concesiune a serviciului
public de salubrizare nr.7006/30.12.2009,raman neschimbate.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Gheorghe Dumbravă ,primar al
comunei Stoenești, să semneze actul adițional la Contractul de concesiune a
serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 prevăzut la art.1.
Art.4. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei
hotărâri
prin
intermediul
Compartimentului
Juridic
și
Compartimentului Achiziții publice și resurse umane, iar secretarul general al
comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului –
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului
comunei Stoeneşti, compartimentelor responsabile cu punerea în executare,
S.C. URBAN S.A. şi aducerea la cunoștință publică prin afișare la sediul
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian-Valentin SÎRBU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti, 31 ianuarie 2022
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LEGISLATURA A VIII-A

Anexa nr.1 la H.C.L. nr4/31 ianuarie 2022

ACT ADITIONAL NR……./………ianuarie 2022
la Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009

1.Părțile contractante

U.A.T. Comuna Stoenești ,cu sediul în comuna Stoenești,sat
Stoenești,str.
Primăriei,nr.84,județul
Vâlcea
,tel./fax
2050777489/0250777510, cod fiscal 2541860,reprezentata prin Gheorghe
Dumbravă ,având functia de primar,în calitate de concedent,pe de o parte
Și
S.C. URBAN S.A. ,cu sediul social în mun. Bucuresti,sector 6,str.
Muntilor,nr.2, numar de ordine în Registrul Comentului de pe langa Tribunalul
Bucuresti J40/8382/2014,CUI 720606,atribut fiscal-RO,reprezentata prin Ilie
Ghe. Mihaela în calitate de Director General,prin S.C. URBAN S.A.
Sucursala RM. Vâlcea,cu sediul în Rm. Vâlcea ,strada Carol
I,nr.30,bl.D6,numar de ordine în Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
Vâlcea J38/420/2014,CUI 33427327,reprezentatat prin Teodorescu Andrei ,în
calitate de Director Sucursala,în calitate de concesionar,pe de alta parte.
Partile contractante au convenit ,prin prezentul Act adițional
,modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009,după cum urmeză:
- se modifica Capitolul IV,art.7 din Contractul de concesiune a serviciului
public de salubrizare nr.7006/30.12.2009,care va avea urmatorul
cuprins:
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”Durata prezentului contract se prelungeste pe o perioada de 3 luni
după încetarea stării de urgenta sau de alerta, condiționat de faptul ca
în cazul în care în aceasta perioada se încheie un 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 serviciui public de
salubrizare, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației
achizițiilor publice prin atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta
de drept ”
Toate celelate clauze ale contractului raman neschimbate.
Prezentul act aditional a fost incheiat în doua exemplare ,cate unul
pentru fiecare parte și face parte integranta din Contractul de concesiune a
serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009,pe care il completeaza și
il modifică corespunzator.

Concedent

Concesionar

U.A.T. COMUNA STOENEȘTI

S.C. URBAN S.A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian-Valentin SÎRBU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti, 31 ianuarie 2022
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