
 

Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                        ROMANIA 
                                                JUDETUL BRAILA 

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.287 
                                            din 23 decembrie 2021 
 
privind aprobarea  incheierii unui act aditional la Contractul nr. 203/28.09.2021 - Delegare 

a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de sortare si a statiei 
de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de Management 
Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, avand ca 
obiect prelungirea perioadei de mobilizare 

 
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința  ordinară din data de 23 decembrie 2021; 

Avand in vedere:  
- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila; 

 Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 26604/22.12.2021 al Serviciului de 
Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice; 

      -   Raportul de specialitate inregistrat cu nr.26603/22.12.2021 al  Directiei Administratie 
Publica Contencios;  

      - Hotararea Consiliului Judetean  Braila nr. 267/19.12.2019 privind: aprobarea 
documentatiilor pentru Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Statiei 
de Transfer Insuratei, Depozitului ecologic si Statiei de Sortare Ianca si a Statiei de 
Sortare si  Statiei de Tratare Mecano-Biologica (TMB) Vadeni din cadrul Proiectului 
“Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” 

- Avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale  si Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport ; 

- Notificarea nr.1740/26.11.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 
24480/02.12.2021, transmisa de catre SC Brai-Cata SRL; 

- Adresa nr. 3790/15.11.2021 inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 
23409/15.11.2021 transmisa de catre SC Inoveco SRL; 

- Adresa nr. 430/27.10.2021 inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 
22050/27.10.2021 transmisa de ADI  ECO  Dunarea; 

- Protocolul de Colaborare nr. 18801/09.09.2019 incheiat  intre Consiliul Judetean Braila si 
SC Inoveco SRL. 

In temeiul :  
- prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de Utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederilor  art.173, alin. (1) lit.c) si lit.d), alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. m) din Ordonanța de 
Urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1. - Se aproba incheierea unui act aditional la Contractul nr. 203/28.09.2021 - 

Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de sortare si a statiei de 
tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de Management Integrat al Deseurilor 



in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL,  avand ca obiect prelungirea perioadei de 
mobilizare cu un termen de 90 zile, conform anexei la prezenta hotarare. 

Art.2. - Actul  adiţional precizat la art.1 va fi încheiat la sediul Autorităţii Contractante, în 
2 exemplare, un exemplar pentru Delegatar şi un exemplar pentru Delegat. 

Art.3. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Serviciul de Monitorizare a 
Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila. 

Art.4. - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica - Contencios, prezenta Hotarare va fi comunicata Serviciului de Monitorizare a 
Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice si altor institutii interesate. 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU    
 


