
                 R O M A N I A 

             JUDETUL BRAILA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  R O M A N U 

 

 

H O T A R A R E A  nr. 5 

 Din  30 Ianuarie 2013 

 

privind aprobarea: Delegarii gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  

de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea 

 
 Consiliul Local, intrunit in sedinŃă ordinara de lucru in data de 30.01.2013 

 

 Avand in vedere: 

Adresa nr. 785/17.12.2012 a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila 

privind  necesitatea atribuirii contractului de concesiune avand ca obiect: ”Delegarea gestiunii  prin 

concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si 

depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”; 

Referatele de aprobare ale comisiilor de specialitate; 

In conformitate cu: 

Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata, 

Prevederile art. 59 lit. d)  din Legea 211 / 2011 privind regimul deşeurilor,   

Prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, Prevederile 

art. 5, pct.d),e) si f), art. 16, alin (3), pct. n) si art. 21 alin. 1) din Statutul  

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare “ECO DUNAREA” Braila; 

 

In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.6 lit.a) punctul 14 art.37, art.45 

alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                         

H O T A R A S T E : 

 

Art. 1 - Se aproba “Delegarea gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri 

menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic 

Muchea” prin procedura de licitatie deschisa. 

 

Art. 2 - Se aproba Contractul de Asociare privind realizarea Contractului de concesiune de 

servicii avand ca obiect “Delegarea gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  

de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, 

conform Anexei  nr.1. 

 

Art. 3 - Se imputerniceste Domnul Vasilache Dumitru, primarul Comunei Romanu in calitate de 

reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu, sa semneze în numele si pe seama Consiliului 

Local Romanu, Contractul de asociere al unităŃilor administrativ-teritoriale membre ADI ”ECO 



DUNAREA” Braila privind realizarea Contractului de concesiune de servicii avand ca obiect “Delegarea 

gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din 

judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”. 

                                     

Art. 4 - (1) Se  imputerniceste  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” 

Braila pentru ”Delegarea gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  de la 

punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” prin 

procedura licitatie deschisa  şi intocmirea documentaŃiei de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii. 

(2) Aprobarea documentatiei de atribuire a Contractului ”Delegarea gestiunii  prin concesiune a 

serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea 

acestora la depozitul ecologic Muchea”  se face prin Hotarare a Adunarii Generale a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila. 

 

Art. 5 - Se imputerniceste domnul Vasilache Dumitru, primarul Comunei Romanu, ca 

reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu, sa aprobe si sa voteze in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, DocumentaŃia de atribuire, 

respectiv, Studiul de Oportunitate, Caietul de Sarcini, Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune 

si Regulamentul serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila 

si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea. 

 

Art. 6 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Institutiei 

Prefectului,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila si persoanelor 

interesate. 

 

 

Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 30.01.2013 cu un numar de 11 voturi din numarul total de 

11 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNEAZA 

     PROZAN EUGENIA                                                        SECRETAR COMUNA 

                                                                                          ZAINEA CRISTIAN GEORGE 

 

 

 

 

 

 

 



                 R O M A N I A 

             JUDETUL BRAILA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  R O M A N U 

                                          P R I M A R 

 
 

  P R O I E C T   DE  H O T A R A R E  

Din  30 Ianuarie 2013 

 

privind aprobarea: Delegarii gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  

de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea 

 
 Consiliul Local, intrunit in sedinŃă ordinara de lucru in data de 30.01.2013 

 

 Avand in vedere: 

Adresa nr. 785/17.12.2012 a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila 

privind  necesitatea atribuirii contractului de concesiune avand ca obiect: ”Delegarea gestiunii  prin 

concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si 

depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”; 

 

In conformitate cu: 

Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata, 

Prevederile art. 59 lit. d)  din Legea 211 / 2011 privind regimul deşeurilor,   

Prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, Prevederile 

art. 5, pct.d),e) si f), art. 16, alin (3), pct. n) si art. 21 alin. 1) din Statutul  

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare “ECO DUNAREA” Braila; 

 

In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.6 lit.a) punctul 14 art.37, art.45 

alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                         

H O T A R A S T E : 

 

Art. 1 - Se aproba “Delegarea gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri 

menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic 

Muchea” prin procedura de licitatie deschisa. 

 

Art. 2 - Se aproba Contractul de Asociare privind realizarea Contractului de concesiune de 

servicii avand ca obiect “Delegarea gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  

de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, 

conform Anexei  nr.1. 

 

Art. 3 - Se imputerniceste Domnul Vasilache Dumitru, primarul Comunei Romanu in calitate de 

reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu, sa semneze în numele si pe seama Consiliului 



Local Romanu, Contractul de asociere al unităŃilor administrativ-teritoriale membre ADI ”ECO 

DUNAREA” Braila privind realizarea Contractului de concesiune de servicii avand ca obiect “Delegarea 

gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din 

judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”. 

                                     

Art. 4 - (1) Se  imputerniceste  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” 

Braila pentru ”Delegarea gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  de la 

punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” prin 

procedura licitatie deschisa  şi intocmirea documentaŃiei de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii. 

(2) Aprobarea documentatiei de atribuire a Contractului ”Delegarea gestiunii  prin concesiune a 

serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea 

acestora la depozitul ecologic Muchea”  se face prin Hotarare a Adunarii Generale a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila. 

 

Art. 5 - Se imputerniceste domnul Vasilache Dumitru, primarul Comunei Romanu, ca 

reprezentant al Consiliului Local al Comunei Romanu, sa aprobe si sa voteze in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, DocumentaŃia de atribuire, 

respectiv, Studiul de Oportunitate, Caietul de Sarcini, Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune 

si Regulamentul serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila 

si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea. 

 

Art. 6 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Institutiei 

Prefectului ,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila si persoanelor 

interesate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              P R I M A R, 

 

                                                      VASILACHE  DUMITRU 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXA 1 

 
CONTRACT DE ASOCIERE 

privind realizarea Contractului avand ca obiect delegarea gestiunii  prin concesiune a 
serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si 

depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea  
 
Între: 
 

1. Comuna Baraganul, prin Consiliul Local al Comunei Baraganu, cu sediul in Baraganul, 

judetul   Braila, cod 817 005, reprezentat prin domnul Victor Bivolaru; 

2. Comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Bertestii de Jos, cu sediul in 

Bertestii de Jos, judetul   Braila, cod 817 010, reprezentat prin domnul Costel-Florinel 

Capbun, in calitate de Primar; 

3. Comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al Comunei Bordei Verde, cu sediul in Bordei 

Verde, judetul   Braila, cod 817 020, reprezentat prin domnul Georgel Vasile, in calitate de 

Primar; 

4. Comuna Ciocile, prin Consiliul Local al Comunei Ciocile, cu sediul in Ciocile, judetul   

Braila, cod 817 030, reprezentat prin domnul Costica Marchidan, in calitate de Primar; 

5. Comuna Ciresu, prin Consiliul Local al Comunei Ciresu, cu sediul in Ciresu, judetul   

Braila, cod 817 035, reprezentat prin domnul Radu Popa, in calitate de Primar; 

6. Comuna Dudesti, prin Consiliul Local al Comunei Dudesti, cu sediul in Dudesti, judetul   

Braila, cod 817 040, reprezentat prin domnul Marian Bocanel, in calitate de Primar; 

7. Comuna Frecatei, prin Consiliul Local al Comunei Frecatei, cu sediul in Frecatei, judetul   

Braila, cod 817 045, reprezentat prin domnul Ionel Balan, in calitate de Primar; 

8. Comuna Galbenu, prin Consiliul Local al Comunei Galbenu, cu sediul in Galbenu, judetul   

Braila, cod 817 055, reprezentat prin domnul Nicolae Ganea, in calitate de Primar; 

9. Comuna Gemenele, prin Consiliul Local al Comunei Gemenele, cu sediul in Gemenele, 

judetul   Braila, cod 817 060, reprezentat prin domnul Petrica Calu, in calitate de Primar; 

10. Comuna Gradistea, prin Consiliul Local al Comunei Gradistea, cu sediul in Gradistea, 

judetul   Braila, cod 817 065, reprezentat prin domnul Petre Andrei, in calitate de Primar; 

11. Comuna Jirlau, prin Consiliul Local al Comunei Jirlau, cu sediul in Jirlau, judetul   Braila, 

cod 817 075, reprezentat prin domnul Rica Tutulan, in calitate de Primar; 

12. Comuna Marasu, prin Consiliul Local al Comunei Marasu, cu sediul in Marasu, judetul   

Braila, cod 817 080, reprezentat prin domnul Nicolae Nitescu, in calitate de Primar; 

13. Comuna Maxineni, prin Consiliul Local al Comunei Maxineni, cu sediul in Maxineni, judetul   

Braila, cod 817 090, reprezentat prin domnul Costel Stroia, in calitate de Primar; 

14. Comuna Mircea Voda, prin Consiliul Local al Comunei Mircea Voda, cu sediul in Mircea 

Voda, judetul   Braila, cod 817 095, reprezentat prin domnul Alexandru Mosescu, in 

calitate de Primar; 



15. Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al Comunei Movila Miresii, cu sediul in Movila 

Miresii, judetul   Braila, cod 817 100, reprezentat prin domnul Dumitru Panturu, in calitate 

de Primar; 

16. Comuna Racovita, prin Consiliul Local al Comunei Racovita, cu sediul in Racovita, judetul   

Braila, cod 817 105, reprezentat prin domnul Ion Margarit, in calitate de Primar; 

17. Comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local al Comunei Rimnicelu, cu sediul in Rimnicelu, 

judetul   Braila, cod 817 110, reprezentat prin domnul Lucian Chiru, in calitate de Primar; 

18. Comuna Romanu, prin Consiliul Local al Comunei Romanu, cu sediul in Romanu, judetul   

Braila, cod 817 115, reprezentat prin domnul Dumitru Vasilache, in calitate de Primar; 

19. Comuna Rosiori, prin Consiliul Local al Comunei Rosiori, cu sediul in Rosiori, judetul   

Braila, cod 817 120, reprezentat prin domnul Neculai Soceanu, in calitate de Primar; 

20. Comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al Comunei Salcia Tudor, cu sediul in Salcia 

Tudor, judetul   Braila, cod 817 125, reprezentat prin domnul Florin Moroiu, in calitate de 

Primar; 

21. Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al Comunei Scortaru Nou, cu sediul in 

Scortaru Nou, judetul   Braila, cod 817 130, reprezentat prin domnul Gheorghe 

Chivereanu, in calitate de Primar; 

22. Comuna Stancuta, prin Consiliul Local al Comunei Stancuta, cu sediul in Stancuta, judetul   

Braila, cod 817 150, reprezentat prin domnul Nicu Turcu, in calitate de Primar; 

23. Comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al Comunei Surdila Gaiseanca, cu sediul 

in Surdila Gaiseanca, judetul   Braila, cod 817 155, reprezentat prin domnul Petre Cazacu, 

in calitate de Primar; 

24. Comuna Sutesti, prin Consiliul Local al Comunei Sutesti, cu sediul in Sutesti, judetul   

Braila, cod 817 165, reprezentat prin domnul Cristian Codreanu, in calitate de Primar; 

25. Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local al Comunei Tichilesti, cu sediul in Tichilesti, judetul 

Braila, cod 817 170, reprezentat prin domnul Gicu Davidescu, in calitate de Primar; 

26. Comuna Traian, prin Consiliul Local al Comunei Traian, cu sediul in Traian, judetul   

Braila, cod 817 175, reprezentat prin domnul Nicusor Abaseaca, in calitate de Primar; 

27. Comuna Tufesti, prin Consiliul Local al Comunei Tufesti, cu sediul in Tufesti, judetul   

Braila, cod 817 185, reprezentat prin domnul Stefan Moise, in calitate de Primar; 

28. Comuna Ulmu, prin Consiliul Local al Comunei Ulmu, cu sediul in Ulmu, judetul   Braila, 

cod 817 190, reprezentat prin domnul Marian Iconaru, in calitate de Primar; 

29. Comuna Unirea, prin Consiliul Local al Comunei Unirea, cu sediul in Unirea, judetul   

Braila, cod 817 195, reprezentat prin domnul Ioan Ungureanu, in calitate de Primar; 

30. Comuna Victoria, prin Consiliul Local al Comunei Victoria, cu sediul in Victoria, judetul   

Braila, cod 817 205, reprezentat prin domnul Stavarel Dorobantu, in calitate de Primar; 

31. Comuna Visani, prin Consiliul Local al Comunei Visani, cu sediul in Visani, judetul   Braila, 

cod 817 210, reprezentat prin domnul Neagu Caraman, in calitate de Primar; 

32. Comuna Viziru, prin Consiliul Local al Comunei Viziru, cu sediul in Viziru, judetul   Braila, 

cod 817 215, reprezentat prin domnul Dima Priceputu, in calitate de Primar; 

33. Comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al Comunei Zavoaia, cu sediul in Zavoaia, judetul   

Braila, cod 817 220, reprezentat prin domnul Neculai Manole, in calitate de Primar; 



 

denumite în continuare împreună “PărŃile” şi separat „Partea”. 

 

Preambul 

(1) Prezentul Contract de Asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 14 şi art. 91 alin. (3) 

lit. d) din  Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, prevederilor art. 59 lit. d)  din Legea 211 / 2011 privind 

regimul deşeurilor, în scopul realizării contractului de concesiune avand ca obiect: ”Delegar a 

gestiunii  prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din 

judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”. 

 

DATE GENERALE 

(1) In contractul de asociere sunt implicate unitatile administrativ teritoriale  care au distante 

mari de transport pana la Depozitul ecologic Muchea. Pentru realizarea gestionarii deseurilor pana la  

darea in expoatare a Sistemului de management integrat al deseurilor s-a adoptat o solutie de 

tranzit pentru colectarea deseurilor menajere de pe raza teritoriala a judetului Braila care consta in 

amenajarea unor puncte de colectare. 

Pornind de la aglomerarea localitatilor, pozitionarea geografica si reteaua de drumuri s-au 

stabilit 10 (zece)  puncte de colectare  unde urmeaza sa fie colectate deseurile menajere. 

Amplasamentul pentru punctele de colectare si  comunele care beneficiaza de aceste sunt: 

• Punctul de colectare Baraganul: comunele Baraganul,Victoria, Rosiori, Dudesti; 

• Punctul de colectare Ciresu: comunele Ciresu,  Ulmu, Ciocile, Zavoaia; 

• Punctul de colectare Frecatei: comunele  Frecatei, Marasu; 

• Punctul de colectare Jirlau: comunele Jirlau, Galbenu, Visani; 

• Punctul de colectare Maxineni: comunele Maxineni, Gemenele, Romanu, Salcia Tudor, Scortaru 

Nou; 

• Punctul de colectare Movila Miresii: comunele Movila Miresii, Ramnicelu;  

• Punctul de colectare Sutesti: comunele Sutesti, Gradistea, Racovita si Bordei Verde; 

• Punctul de colectare Surdila Gaiseanca: comunele Mircea Voda, Surdila Gaiseanca 

• Punctul de colectare Traian:  comunele Traian, Unirea; 

• Punctul de colectare Tufesti: comunele Tufesti, Tichilesti, Viziru, Stancuta, Bertestii de Jos; 

 

Punctele de colectare sunt amenajate pe platformele betonate din fostele CAP - uri si au fost 

dotate cu cate un container metalic de capacitate mare - 32 mc, pentru colectarea si transportul 

deseurilor menajere.  

Colectarea deseurilor se face in doua etape: 

1. Colectare si transport pana la un punct de colectare; 

Colectarea deseurilor menajere de la gospodariile populatiei si transportul acestora  

pana la punctele de colectare, se realizeaza  de catre  fiecare primarie, pe baza unor contracte de 

delegare, la punctele de colectare. 

2. Transport cu mijloace de capacitate mare de la punctul de colectare la depozitul de 

deseuri. 



Transportul deseurilor menajere de la punctele de colectare pana la depozitul ecologic 

Muchea se realizeaza de catre operatorul de salubritate desemnat in urma procedurii de achizitie 

publica, cu ajutorul unui cap tractor cu sistem de incarcare - descarcare - basculare cu carlig si a 11 

containere metalice de capacitate mare, achizitionate de catre  Consiliului Judetean Braila. 

Dupa umplerea  la capacitate, containerul este ridicat de un sistem de incarcare - descarcare - 

basculare cu carlig (cap tractor) si transportat la depozitul ecologic de deseuri Muchea. La punctul de 

colectare este lasat un container gol. 

Serviciul de transport de la punctele de colectare pana la Depozitul ecologic Muchea si 

depozitarea acestora, va fi achizitionat prin licitatie publica iar operatorul declarat castigator, va detine 

licenta pentru aceasta activitate. 

(2) In conformitate cu prevederile art. 5,alin 1 pct.d), e) si f) din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila,  s-a stabilit de catre asociatii implicati ca 

achizitia publica  a Contractului de concesiune  de servicii  avand ca obiect:  „Delegarea gestiunii  

prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul 

Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, cu punerea la dispozitie a containerelor 

si a capului tractor achizitionate sa fie organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 

DUNAREA” Braila. 

Prin Hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor se va aproba Delegarea gestiunii prin 

concesiune a serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul 

Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, Studiul de Oportunitate, Caietul 

de Sarcini, Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune si Regulamentul serviciului de 

transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea 

acestora la depozitul ecologic Muchea. 

(3) Deoarece Contractul se va desfăşura pe o perioada de 3 (trei) ani pana la darea in 

expoatare a Sistemului de management integrat al deseurilor, PărŃile se vor organiza, în limitele 

teritoriale ale judeŃului Braila, vor contribui la realizarea Contractului, înŃelegând să abordeze şi să 

gestioneze problema deşeurilor în judeŃul Braila în mod unitar şi integrat, scopul final fiind acela de a 

rezolva problemele de mediu cu care deopotrivă se confruntă şi de a asigura servicii publice specifice 

de calitate pentru locuitorii judeŃului Braila. Astfel, părŃile îşi declară intenŃia fermă de a depune toate 

eforturile necesare realizării Contractului, înŃelegând prin aceasta inclusiv delegarea în condiŃiile legii 

a gestiunii serviciilor de salubrizare ale localităŃilor,respectiv a gestionarii deşeurilor prin intermediul 

„AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară  ”ECO DUNAREA” Braila, persoană juridică de drept privat 

şi de utilitate publică , constituită în conformitate cu dispoziŃiile legii. 

 

Capitolul I. Scopul Contractului 

Art.1. Scopul Contractului îl constituie crearea unei asocieri între PărŃi (denumită în continuare 

„Asocierea”)  în vederea realizării Contractului privind delegarea gestiunii  prin concesiune a 

serviciului de transport  deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea 

acestora la depozitul ecologic Muchea; 

 

Capitolul. II. Obiectivele Contractului 

Art. 2. Contractul de Asociere are următoarele obiective: 



a) coordonarea contractului privind delegarea gestiunii  prin concesiune a serviciului de  

transport  deseuri menajere  de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la 

depozitul ecologic Muchea 

b) realizarea unui acord între PărŃi asupra următoarele aspecte principale: 

• delegarea gestiunii serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare  

din judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea; 

• procedurile de licitaŃie şi evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri şi servicii care  

urmează să fie achiziŃionate în cadrul Contractului;  

• mecanismul de calcul al tarifelor şi taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deşeurilor,  

transportul deşeurilor de la punctele de colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la 

depozitul ecologic Muchea precum şi planul anual de evoluŃie a tarifelor şi/sau taxelor. 

• mecanismul de plata a serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de  

colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea. 

 

Capitolul III. Durata Contractului 

Art. 3. (1) Durata contractului este de 3 (trei) ani calendaristici, începând de la data semnării 

de catre parti,  dar  nu mai  tarziu de momentul în care Sistemul de Management Integrat al 

Deşeurilor va deveni operational.   

(2) Pe întreaga durată a concesionării, se interzice concesionarului subconcesionarea 

serviciului de transport deseuri menajere din judetul Braila. 

(3) In cazul în care Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor nu va deveni operaŃional, 

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru perioada succesiva de maxim 1 (un) an, fară însă 

a se putea depăşi momentul în care Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor va deveni 

operaŃional; in acest sens se va incheia un act aditional, cu cel puŃin  1 luna înainte de încetarea 

contractului de concesiune. 

 

Capitolul IV. Drepturile şi obligaŃiile PărŃilor 

Art. 4. Unitatile administrativ teritoriale  implicate in contractul de asociere au urmatoarele 

obligatii: 

1. sa colecteze deseurile menajere: colectarea acestora se face din poarta in poarta  in saci de 

plastic, de 120 l de catre fiecare UAT in parte pe raza administrativa a acestuia; 

2. sa transportate deseurile cu un tractor cu remorca, la punctul de colectare unde sunt arondate;  

3. sa descarce deseurile in containerul existent la punctul de colectare; 

4. sa asigure curatenia la punctul de colectare dupa descarcare;  

5. sa acopere containerul cu prelata prevazuta; 

6. Unitatile administrativ teritoriale  pe raza carora se afla amplasate punctele de colectare vor 

asigura imprejmuirea platformelor de depozitare a containerelor; 

7. Unitatile administrativ teritoriale  pe raza carora se afla amplasate punctele de colectare vor 

asigura administrarea si gospodarirea acestora respectiv: paza, protectie si siguranta  

bunurilor de retur si a activitatilor desfasurate;      

8. nu vor fi admise la colectare, transport si depozitare alte tipuri de deseuri in afara celor 

menajere; 



9. la decarcarea deseurilor in containere va fi admis doar personalul desemnat in acest scop; 

10. in desfasurarea activitatiolor de colectare, transport si depozitare vor fi respectate normele de 

protectie si securitate a muncii, protectia mediului si norme PSI. 

11. sa respecte graficele de colectare si transport a deseurilor; 

12. sa existe o comunicare permanenta intre unitatile administrativ teritoriale  arondate la punctele 

de colectare, Asociatie si operator referitor la graficul de colectare si transport; 

13. Unitatile administrativ teritoriale  au obligatia de a anunta in timp util operatorul in cazul in care 

nu va face colectare si nu respecta graficul de incarcare a containerului de capacitate mare 

pentru a evita deplasarea in gol a mijlocului de transport; 

14. dupa incarcarea containerului la capacitate, unitatile administrativ teritoriale  au obligatia de a 

anunta operatorul;  

15. sa efectueze plata serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de colectare din 

judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea conform facturilor emise de 

operator. In cazul neachitarii obligatiilor fata de operator acesta poate întrerupe prestarea  

serviciului public la  punctul de colectare, cu notificarea prealabila a autoritatilor administratiei 

publice formulata cu 15 zile  inainte de data la care aceasta  isi va produce efecte. Sistarea se 

va face doar pentru autoritatile care nu isi  executa, in mod culpabil, obligatiile decurgand din 

prezentul contract. 

 

 

  Capitolul V.  Dreptul de proprietate asupra bunurilor  

Art. 5. PărŃile se angajează să sprijine realizarea contractului, prin punerea la dispoziŃie a 

platformelor  betonate, amenajate ca puncte de colectare. 

Consiliul JudeŃean Braila  a dat in administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“ECO DUNAREA” Braila bunurile de retur ce vor fi utilizate in derularea contractului. Asociatia va 

transmite prin proces verbal, bunurile mentionate, catre concesionarul serviciului de transport 

deseuri. Aceste bunuri sunt considerate bunuri de retur. 

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate în derularea contractului de concesiune sunt: 

a) bunurile  de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini la expirarea 

contractului de concesiune.  

 

Capitolul VI. Tarife şi taxe 

Tariful practicat   

Art. 6. - (1) Nivelul tarifului practicat se va  stabilii prin licitaŃia publică.  

 (2) Tariful operatorului desemnat castigator in urma licitatiei publice, va fi exprimat in lei/tona  

exclusiv TVA si reprezinta toate taxele platibile in cheltuielile ocazionate de prestarea serviciului de 

transport de la punctele de colectare pana la Depozitul Ecologic Muchea si cheltuielile de depozitare. 

(3) Pentru anul 2013, tarifele practicate sunt cele cuprinse in oferta financiara a operatorului. In 

schimbarea structurii şi a nivelului tarifelor practicate pentru anii urmatori, se vor reflecta  

costurile de crestere reale acceptate de concedent in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 

109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare a localităŃilor, emis de Autoritatea NaŃională de 



Reglementare pentru Servicii Comunitare de UtilităŃi Publice (publicat în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 529 din 06.08.2007).      

(4) Ajustarea de tarif  va fi  fundamentata de concesionar, in luna noiembrie / decembrie a 

fiecarui an pentru anul urmator. Tariful propus va fi  analizat si aprobat prin Hotarare a Adunarii 

Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA Braila”, pe baza mandatelor 

speciale  emise de Consiliile Locale ale Unitatilor Administrativ-Teritoriale implicate in Contractul de 

concesiune. 

(5) Modificarea de tarif (inclusiv ajustarea tarifului) se va face conform ordin ANRSC 109/2007 

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor. 

 

Modul de încasare a facturilor 

Art. 7.- Modul de incasare a facturilor este urmatorul: 

(1) Concedentul respectiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila, 

va verifica permanent modul de efectuare a prestaŃiei de către operator, în numele şi pe seama 

unităŃilor administrativ-teritoriale membre implicate, conform statutului Asociatiei, întocmind rapoarte 

de constatare privind calitatea prestaŃiei şi cantităŃile de deşeuri menajere si a celor asimilate 

acestora, transportate efectiv, in baza bonului de cantarire eliberat de depozit si a foilor de parcurs 

pentru fiecare punct de colectare. 

  (2) În rapoartele de constatare lunare, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 

DUNAREA” Braila, va consemna si modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la 

utilizatori şi eventual, penalităŃile aplicate operatorului pentru deficienŃele constatate. 

(3) La sfârşitul fiecărei luni operatorul prezinta  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 

DUNAREA” Braila, situatia lucrarilor efectuate in luna respectiva - situatie ce va cuprinde valorile si 

cantitatile transportate pe fiecare punct de lucru - pe baza căreia se vor efectua plăŃile. 

(4) Defalcarea valorică, pentru fiecare unitate administrativ teritorială  beneficiara a serviciului, 

se va face în funcŃie de cantitatea de deseuri colectata si transportata. Această repartizare a 

costurilor se va face de către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila. 

(5) Aceste sume defalcate vor fi facturate lunar de catre operator Unitatilor Administrativ 

Teritoriale beneficiare.  

In contractul de delegare se vor mentiona toate operatiunile finaciare dupa cum urmeaza: 

-  Operatorul va prezenta  situatia  lunara  pana pe data de 5 ale lunii  Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “ECO DUNAREA ”   Braila; 

-   In decurs de 5 zile, de la primirea situatiei, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 

DUNAREA” Braila va verifica si confirma valoarea ce urmeaza a se factura. De asemena va defalca  

cantitatile confirmate operatorului pentru fiecare punct de colectare   in functie de cantitatea 

transportata, populatia deservita si va comunica unitatilor administrativ teritoriale beneficiare valorile 

ce urmeaza a fi facturate. 

-  Pana pe 15 ale lunii se emit facturile, de catre operator, Unitatilor Administrativ Teritoriale 

beneficiare, acestea urmand a fi achitate  in perioada 24 - 31 a fiecarei luni. 

  (6) Operatorul raspunde si garantează material si financiar de buna desfaşurare a prestaŃiei, 

calitatea si cantitatea stabilită. 



Unitatile administrativ teritoriale  implicate in contract  au obligaŃia de a efectua plata serviciilor 

prestate de către concesionar, in conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 34/2009,  numai in perioada 24 - 31 a fiecarei luni, dupa primirea  facturilor 

emise în conformitate cu situaŃiile de plată confirmate. 

       Unitatile administrativ teritoriale  implicate in contract  au obligaŃia de a efectua plata în termen 

maxim de 30 de zile de la depunerea facturii de către concesionar. 

Neachitarea facturii  la data scadenŃei atrage penalităŃi de întârziere de 0,1% din valoarea 

neonorata la plata. 

 

Capitolul VII. Răspunderea contractuală 

Art. 8. În relaŃiile cu terŃii, răspunderea pentru obligaŃiile contractuale revine PărŃii care s-a 

obligat. 

 

 

Capitolul VIII. AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară  

Art. 9. PărŃile acestui Contract fac parte din AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO 

DUNAREA” Braila, persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică, conform prevederilor 

Legii nr. 215/2001, Legii nr. 51/2006, O.G. nr. 26/2000 şi ale O.G.nr.13/2008, în scopul derulării 

Proiectelor şi furnizării în comun a Serviciilor prin gestiune delegată.  

În cadrul contractului de asociere, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECO Dunarea” Braila are 

în special următoarele obiective: 

1. Elaborarea Studiul de Oportunitate, Caietul de Sarcini, Contractul de delegare a  

gestiunii prin concesiune si Regulamentul serviciului de transport deseuri menajere  de la punctele de 

colectare din judeŃul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea; 

2. Intocmirea documentaŃiei pentru licitaŃia de atribuire a contractului de delegare ,  

inclusiv condiŃiile de participare şi a criteriile de selecŃie a operatorilor care participă la licitaŃie, 

organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind activităŃile de colectare a 

deşeurilor si transportul acestora; 

3. Incheierea contractului  de delegare a gestiunii, cu operatorul selectat in urma licitatiei  

în numele şi pe seama unităŃilor administrativ-teritoriale implicate in contractul de asociere, care vor 

avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare 

4. Monitorizarea executării contractului de delegare, cu informarea membrilor săi,  

supravegherea respectării obligaŃiilor contractuale asumate de operator prin contractul  de delegare 

şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, aplicarea penalităŃilor 

contractuale; 

5. ImbunătăŃirea comunicării dintre nivelul judeŃean şi cel local, dezvoltând o strategie  

comună de viitor, şi asigurarea consultărilor în legătură cu Proiectele, cu derularea şi implicaŃiile 

acestora; 

6. ImbunătăŃirea gestiunii resurselor de care dispun comunităŃile locale si Asociatia,  

pentru derularea  contractului de delegare. 

 



Capitolul IX.  DispoziŃii finale  

Art. 10. Prezenta Asociere nu constituie o persoană juridică. Prin urmare, această Asociere nu 

are competenŃe delegate sau proprii. În acest sens, nu poate angaja personal sau încheia contracte 

în nume propriu. În acest sens, Asocierea trebuie să acŃioneze prin intermediul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila. 

Art. 11. PărŃile răspund integral pentru plata contribuŃiilor lor, conform valorii şi termenelor de 

plată stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.   

Art. 12. Orice modificare a clauzelor prezentului Contract va fi făcută prin Act AdiŃional aprobat 

şi semnat de toate PărŃile. 

Art. 13. Orice dispute născute din executare prezentului Contract vor fi rezolvate pe cale 

amiabilă între PărŃile contractante. În cazul în care nu se ajunge la o înŃelegere pe cale amiabilă, 

orice dispută va fi soluŃionată de instanŃele române de contencios administrativ competente, conform 

dreptului român. 

Art. 14. ForŃa majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi 

controlat de PărŃi şi în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea PărŃilor 

care o invocă. 

Art. 15. Prezentul Contract  se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislaŃia 

română.   

Art. 16.  Prezentul Contract a fost încheiat la data de …………….., în 3 ( trei) exemplare 

original. 

 
 
ASOCIAłII 

 
1. Comuna Baraganu 

Prin Primar  
Victor Bivolaru 

 
   

2. Comuna Bertestii de 
Jos 

Prin Primar  
Costel-Florinel Capbun 

 
 

3. Comuna Bordei Verde 
Prin Primar  

Georgel Vasile  
 
 
 
 

4. Comuna Ciocile 
Prin Primar  

Costica Marchidan  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Comuna Ciresu 
Prin Primar  
Radu Popa 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Comuna Dudesti 
Prin Primar  

Marian Bocanel 
 

7. Comuna Frecatei 
Prin Primar  
Ionel Balan 

8. Comuna Galbenu 
Prin Primar 

Nicolae Ganea 

9. Comuna Gemenele 
Prin Primar  
Petrica Calu 

 
 



 
 

 
 
 
 

10. Comuna Gradistea 
Prin Primar  

Petre Andrei 

11. Comuna Jirlau 
Prin Primar  

Rica Tutulan  
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Comuna Marasu 
Prin Primar  

Nicolae Nitescu 
 
 
 

13. Comuna Maxineni 
Prin Primar  

Costel Stroia  

14.Comuna Mircea Voda 
Prin Primar  

Alexandru Mosescu  
 

15. Comuna Movila Miresii 
Prin Primar  

Dumitru Panturu  
 
 
 
 

16. Comuna Racovita 
Prin Primar  
Ion Margarit 

 

17. Comuna Rimnicelu 
Prin Primar  

Lucian Chiru 
 
 

18. Comuna Romanu 
Prin Primar  

 Dumitru Vasilache 
 
 
 

19. Comuna Rosiori 
Prin Primar  

 Neculai Soceanu  
 
 
 
 
 
 
 

 

20. Comuna Salcia Tudor 
Prin Primar  

 Florin Moroiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Comuna Scortaru Nou 
Prin Primar  

Gheorghe Chivereanu 

22. Comuna Stancuta 
Prin Primar 
Nicu Turcu 

  
 

23.Comuna Surdila 
Gaiseanca  
Prin Primar  

Petre Cazacu 
 
 
 
 
 
 
 

24. Comuna Sutesti 
Prin Primar 

Cristian Codreanu 



 
 

 
25. Comuna Tichilesti 

Prin Primar  
 Gicu Davidescu 

26. Comuna Traian 
Prin Primar  

Nicusor Abaseaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Comuna Tufesti 
Prin Primar  

Stefan Moise 

28. Comuna Ulmu 
Prin Primar  

Marian Iconaru 
 
 
 
 
 
 
 

29. Comuna Unirea,  
Prin Primar  

Ioan Ungureanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Comuna Victoria 
Prin Primar  

Stavarel Dorobantu 
 
 
 
 
 
 
 

31. Comuna Visani 
Prin Primar  

Neagu Caraman 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32. Comuna Viziru 
Prin Primar  

 Dima Priceputu 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Comuna Zavoaia 
Prin Primar  

Stanica Drugau 

 
 
 


