
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                                  HOTARAREA Nr.   34  . 

Din 28 noiembrie 2022 
 Privind: aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a 
gestiunii activitătii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judetul Brăila şi 

activitătii de măturat, spălat, stropit și întretinere căi publice în Municipiul Brăila numarul 
360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe în Adunarea Generală a Asociatilor Actul aditional nr. 

2/2022 la Contractul de delegare și mandatarea Președintelui Asociatiei să semneze Actul 
aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare; 

 
Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la 

data de 28 noiembrie 2022;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Avand in vedere adresa nr. 845/17.11.2022, din partea Asociatiei de Dezvoltare 
IntercomunitarĂ “ECO DUNĂREA” Brăila, privind necesitatea adoptării acestei hotărâri 
si Raportul nr. 844/17.11.2022 privind necesitatea aprobării Actului Aditional nr. 2/2022 
la Contractul  de delegare a gestiunii activitătii de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în Judetul Brăila şi activitătii de măturat, spălat, stropit și întretinere căi 
publice în Municipiul Brăila nr. 360/07.06.2022 din cadrul Proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor” în judetul Brăila; 

Potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii activitătii de colectare si 
transport deșeuri municipale in Judetul Brăila si a activitătii de măturat, spălat, stropit si 
intretinere căi publice in Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022; 

In baza prevederilor din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 
DUNĂREA” Brăila; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilitati publice, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, a Legii nr. 
101/2006 a salubrizării cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu 
prevederile  Legii nr. 92/2021  privind regimul deşeurilor si a Legii nr. 249/2015  privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurile din ambalaje; 

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile 
de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

În temeiul  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. n), art. 132, art. 196 alin. 
(1) si art. 197 alin. (1) si alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1 – Se aprobă Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a 
gestiunii activitătii de colectare si transport deșeuri municipale in Judetul Brăila si a 



activitătii de măturat, spălat, stropit si intretinere căi publice in Municipiul Brăila 
numarul 360/07.06.2022, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta; 
 Art. 2 – Se acorda mandat reprezentantului de drept al Consiliului Local al 
Comunei Ulmu, domnul Basnica Vasile, in calitate de Primar, să voteze în Adunarea 
Generală a Asociatilor ADI “ECO DUNĂREA” Brăila, aprobarea Actului aditional nr. 
2/2022 prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre; 
 Art. 3 – Se acordă mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“ECO DUNĂREA” Brăila să aprobe, în Adunarea Generală a Asociatilor, Actul 
aditional nr. 2/2022, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta; 
 Art. 4 – Se acordă mandat domnului Francisk-Iulian Chiriac, Președintele 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila, ca în numele și pe 
seama Unitătii Administrativ Teritoriale Comuna Ulmu să semneze, după aprobare, Actul 
aditional nr.2/2022; 
 Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către domnul Primar 
personal, prin participarea la Adunarea Generală a Asociatilor ADI “ECO DUNĂREA”  
Brăila, sau, dupa caz, de reprezentantul acestuia, delegat prin dispozitie; 
  Art. 6 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi 
adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul 
institutiei, precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro 
 

 
 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                             
            PUTERE GHEORGHE                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 28 noiembrie 2022, cu un 
numar de____ voturi „pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 
13 consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de 
majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 


