
 
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                                  HOTARAREA Nr.   39  . 

Din 14 decembrie 2022 
 Privind : avizarea documentelor necesare atribuirii ”Contractului de delegare a 
gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor 
stradale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și 
după caz a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. 
Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila”, mandatarea 
reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si acordarea unui mandat 
special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila sa aprobe in 
Adunarea Generala a Asociatilor documentația de atribuire 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data 
de 14 decembrie 2022;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Avand in vedere Adresa nr. 937 din 29 noiembrie 2022, a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila si Raportul nr.876/22.11.2022 întocmit de ADI 
“ECO DUNĂREA” Brăila privind avizarea documentaţiei necesare delegării gestiunii activității 
de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a reziduurilor rezultate 
de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și după caz a deşeurilor care nu pot fi 
valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a 
Județului Brăila; 

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. (2) lit. d) si alin. (7), lit. n), art. 132, art. 139, alin. 1 si art. 196 
alin. (1) 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 Studiul de Oportunitate, conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre; 
 Art. 2 – Se aprobă gestiunea delegată, ca modalitate de gestiune a activității de 
eliminare prin depozitare a serviciului de salubrizare. Procedura de atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii prevăzut este negociere fără publicare prealabilă.; 
 Art. 3 – Se avizează documentaţia necesară delegării gestiunii activității de eliminare, 
prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la 
instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și după caz a deşeurilor care nu pot fi valorificate  



provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la 
Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila, 
conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre şi care conţine: 

o Secţiunea I.  Instrucțiuni către ofertanți 
o Secţiunea II Caiet de sarcini 
o Secţiunea III Formulare 
o Secţiunea IV Model Contract 

 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 Primarului Comunei- d-lui Banica Vasile, să voteze în 
numele şi pe seama U.A.T. Comuna Ulmu, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila, pentru aprobarea documentelor 
prevăzute la Art. 1 şi Art.3, din prezenta hotărâre. 
 Art. 6 – Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” 
Brăila, prin Preşedintele Asociaţiei, Aparatul Tehnic şi Comisia de evaluare, pentru: 

a) Derularea procedurii de achiziţie publica aferentă atribuirii „Contractului de delegare a 
gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a 
reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, și după caz a deşeurilor 
care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a locuinţelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de 
operare a Județului Brăila”, (transmiterea invitatiei de participare si a documentatiei aferenta, 
elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanţi, efectuarea modificărilor 
necesare în documentația procedurii, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului 
achiziţiei publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziţie şi orice alte 
documente necesare derulării şi finalizării procedurii de achizitie); 

b) Modificarea documentației de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri 
ale diferitelor autoritǎți de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatori 
economici; 

c) Semnarea Contractului de delegare, în numele şi pe seama UAT ComunaUlmu, de 
către Preşedintele Asociaţiei.  
 Art. 7 – 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. 8 – 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,                                                                                                                             
            NICOLAE VALERICA                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 
 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 14 decembrie 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. 


