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                                        JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                     HOTARAREA NR.311 

                    din 21 decembrie 2022 
           
 

 privind: avizarea documentației necesare atribuirii ”Contractului de delegare a 
gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, 
a deșeurilor stradale, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a 
deșeurilor municipale și, după caz,  a deșeurilor care nu pot fi 
valorificate provenite din activități de reamenajare și de reabilitare 
interioară și/sau exterioară a locuințelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. 
Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila”, precum și 
acordarea mandatelor speciale pentru a vota în Adunarea Generală a 
A.D.I. “ECO DUNĂREA” Brăila aprobarea documentației de atribuire a 
Contractului 

 
          Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședinţa ordinară la data de 22 decembrie 
2022; 

 
Având in vedere: 
- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila; 
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.28421/15.12.2022 al Serviciului de 

Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilități Publice; 
- Raport de specialitate înregistrat sub nr.28420/15.12.2022 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. 940/29.11.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO 
DUNĂREA” Braila, prin care se solicită adoptarea Hotarârii Consiliului Județean pentru 
avizarea documentatiei necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității 
de eliminare a deșeurilor, prin depozitare la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, 
provenite din Zona 1 de operare a județului Brăila, precum și acordarea mandatelor 
speciale pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației aprobarea documentației de 
atribuire a Contractului; 

- Raportul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila nr. 
931/29.11.2022, cu trimitere la punctul de vedere al A.N.R.S.C. transmis prin adresa nr. 
965326/25.10.2022, potrivit căruia delegarea gestiunii activității de depozitare a 
deșeurilor municipale, în numele și pe seama altor unități administrativ-teritoriale este în 
competența exclusivă de exercitare a Asociației, în baza mandatului special primit de la 
unitățile administrativ-teritoriale din Zona 1 a județului Brăila, potrivit art. 10 alin.(5) din 
Legea nr. 51/2006, a Serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificǎrile 
şi completǎrile ulterioare; 

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



Ținând cont de: 
- prevederile art. 10 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 
- prevederile art. 6 alin.(1) si (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităților, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. m) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor 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 avizează Studiul de oportunitate privind opțiunea de delegare a gestiunii 
activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și stradale, a rezidurilor 
rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, respectiv a deșeurilor care 
nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 
exterioară a locuințelor, la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 
de operare a Județului Braila, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2 – (1) Se stabilește gestiunea delegată pentru serviciul de salubrizare, ca 
modalitate de gestiune a activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor la Depozitul 
ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila. 
            (2) Atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin 
depozitare a deșeurilor, potrivit alin.(1), se realizează prin una din modalitățile prevăzute 
de lege. 

Art.3 - Se avizează documentația necesară delegării gestiunii activității de 
eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și stradale, a rezidurilor rezultate de la 
instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, respectiv a deșeurilor care nu pot fi 
valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 
exterioară a locuinșelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 
de operare a Județului Brăila, potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 

Art.4 – Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” 
Brăila să aprobe în Adunarea Generală Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini, 
Contractul de delegare și documentația aferentă pentru derularea procedurii de atribuire 
a Contractului de delegare. 

Art.5 – Se acordă mandat special Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
domnul Francisk-Iulian Chiriac, să voteze în numele și pe seama U.A.T. Județ Brăila, în 
cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” 
Brăila, pentru aprobarea Studiului de oportunitate și a documentației prevăzute la art.1 si 
art. 3. 

     Art.6 – Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO 
DUNĂREA” Brăila, prin Președintele Asociației, Aparatului Tehnic și Comisia de 
evaluare, pentru: 
a) derularea procedurii de achiziție publică aferentă atribuirii Contractului de delegare a 

gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și stradale, a 
rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, respectiv a 
deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamanajare și 
reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. 
Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila; 



b) modificarea documentației de atribuire, generate de modificări legislative, solicitări ale 
diferitelor autorități de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori 
economici; 

c) semnarea Contractului de delegare, în numele și pe seama UAT Județ Brăila, de 
către Președintele Consiliului Județean Brăila, domnul Francisk-Iulian Chiriac, 
Președintele Asociației. 

Art.7 - 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 29  de voturi “Pentru”. Nu participa la vot domnul consilier judetean Negru Marius Catalin. 

 

 

PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 
                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 


