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COD F/PO-APC-02/06                                  
                                                   ROMANIA 
                                           JUDETUL BRAILA 

        CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                         HOTARAREA NR. 276 

                           din 16 noiembrie 2022 
 
 

privind : aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 la Contractul de delegare a 
gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 
Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi 
publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022 din cadrul Proiectului 
“Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila”si 
acordarea unui mandat special domnului Francisk – Iulian Chiriac, 
reprezentant de drept al Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila, in 
calitate de Presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 
DUNĂREA” Brăila SA SEMNEZE Actul aditional nr. 1/2022 

 
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședinţa extraordinara la data de 16 noiembrie 2022; 

 
Având in vedere: 
- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila; 
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.25908/15.11.2022 al Serviciului de 

Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilități Publice; 
- Raport de specialitate înregistrat sub nr.25911/15.11.2022 al Direcției 

Administrație Publică, Contencios; 
- Avizele Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

județului și Comisiei pentru administrare publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale din cadrul Consiliului Județean Brăila; 

- Adresa nr. 732/27.10.2022, din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“ECO DUNĂREA” BRĂILA, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 24185 / 
31.10.2022 privind necesitatea adoptării acestei hotarâri; 

- Raportul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila nr. 
715/24.10.2022 privind necesitatea aprobării Actului Adițional nr. 1/2022 la Contractul de 
delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul 
Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila 
nr. 360/07.06.2022 din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor” 
în judeţul Brăila; 

- Prevederile Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport 
deșeuri municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere 
căi publice în Municipiul Brăila nr 360/07.06.2022; 

- Prevederile din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO 
DUNĂREA” Brăila; 

Ținând cont de: 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 



- Prevederile Legii nr. 101/2006 a salubrizării cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile Legii achizițiilor publice nr. 98/2016; 
- Prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
- Prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si 

a deseurile din ambalaje; 
În temeiul  prevederilor Art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) si Art. 182 alin. (1) 

coroborat cu Art.196 alin.(1) lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
H O T Ă R ĂȘ T E : 

 
 Art.1 - Se aprobă Actul adițional nr. 1/2022, la Contractul de delegare a gestiunii 
activității de colectare și transport deșeuri municipale în județul Brăila și a activității de 
măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila numărul 
360/07.06.2022 din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
judeţul Brăila”, prevăzut în Anexa 1, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO 
DUNĂREA” Brăila, sa aprobe, in Adunarea Generală a Asociaţilor, Actul adițional nr. 
1/2022 prevazut la art. 1 din prezenta hotarare. 
 Art. 3 - Se acordă mandat special domnului Francisk Iulian CHIRIAC, Președinte 
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, ca in numele si pe 
seama UAT Judetetul Braila sa semneze Actul adițional nr. 1/2022 din prezenta hotarare. 
 Art.4 - Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către domnul Președinte al 
Consiliului Judetean Brăila. 
 Art.5 - Prin grija Secretarului General al Județului Brăila, prezenta Hotărâre va fi 
comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila și altor 
instituții interesate. 

 
 

Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi “pentru”. Nu participa la vot domnul consilier judetean Negru Marius-
Catalin. 
 
 
 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 


