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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actului adițional la Contractul de  delegare a gestiunii serviciului  public de 

salubrizare a comunei Unțeni prin concesiune nr. 108/08.01.2015. 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
urmare adreselor: 
- nr.12945 din 18.08.2016 referitor la operarea sistemului integrat de management al deșeurilor în 

județul Botoșani, Consiliul județean Botoșani; 
- adresa nr.1273/27.08.2016 al SC DIASIL SERVICE SRL Suceava, privind acordarea aprobarii 

prealabile în condițiile art. 9, alin. (8) din contractul de delegare nr.12016/02.08.2016 
- adresa nr.95/29.08.2016 a S.C. PAVRA COM S.R.L. Botoșani; 
văzând raportul de specialitate nr.4606/2016 al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei; 
analizând propunerile viceprimarului comunei Unţeni, cu nota de fundamentare nr.4607/2016, 

 având în vedere raportele de avizare ale : 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 

ţinând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art.36, alin. (6), litera a), punctul 14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările  
-art. 2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,  
-art. 16, alin. (1), lit. a) din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 

a deşeurilor de ambalaje; 
- Hotărârile Consiliului județean nr. HCJ nr.156/2015, HCJ nr.104/2016, HCJ nr.103/2016 

precum și a Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activităților de administrare a stațiilor 
de transfer, de sortare a deșeurilor municipal și de administrare a depozitului de deșeuri – Județul 
Botoșani nr.12016/02.08.2016, 



 în temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. – Se aprobă încheierea unui act adițional la contractual încheiat cu actualul operator de 
salubrizare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Primarul Comunei Unteni dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotarari. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
9 septembrie 2016 
Nr.23. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

ANEXA 

la hotărârea nr.23 din 9 septembrie 2016 
 
 
 
PRIMĂRIA COMUNE UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr. _____ din ____________ 2016 

                      SC PAVRA COM SRL 
 

Nr._____ din __________2016 
 
 
 

Act adiţional nr.1 la  

Contractul de  delegare a gestiunii serviciului  public de salubrizare a comunei Unțeni 

 prin concesiune nr. 108/08.01.2015 

 

Încheiat între: 

COMUNA UNŢENI, adresa sediu localitatea UNŢENI, comuna Unţeni, judeţul Botoşani, 
telefon/fax  0231543802/0231543802, cod fiscal 3433858,  cont trezorerie 
RO67TREZ24A7405021200104X, reprezentata prin domnul PALADI CONSTANTIN avand functia de 
primar si d-na CIOBANU MARIA avand functia de inspector de specialitate, in calitate de concedent, pe 
de o parte,  

si 

S.C. PAVRA COM SRL BOTOȘANI, CUI RO6021177, înscris în Registrul Comerţului cu nr. 
J07/209/94, cu sediul principal in Botoșani, str. Viilor nr.14,  judeţul Botoşani, Tel./Fax: 0231531131, tel 
mobil 0744862161, cont nr. RO15TREZ1165069XXX001183 deschis la Trezoreria municipiului 
Botoșani, reprezentată prin domnul FILIP PETRU, avand funcţia de Administrator, in calitate de 
concesionar, 

  Părțile contractante convin de comun acord încheierea prezentului act adiţional. 

 

1. Articolul 7, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.7. - Pe întreagă durată a concesionării, subconcesionarea activităților 

componente ale serviciilor publice de salubrizare  este permisă doar în cazuri temeinic 

justificate.” 

 

2. După articolul 10, se adăugă articolul 101, care va avea următorul cuprins: 



”Art.101. - Are dreptul  de a încheia un contract de prestării servicii cu SC DIASIL 

SERVICE SRL SUCEAVA  având ca obiect sortarea și depozitarea gunoiului.” 

 

  3. Punctul 8 al articolului 12 se abrogă. 

4. După punctul 8 al articolului 12, se introduce punctul 81, care va avea următorul 

cuprins:  

”81. Operatorul economic poate subconcesiona o parte din serviciul de salubrizare, 

dar nu are voie sa subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii.” 

 

5. La articolul 12 se adaugă subpunctul 11 care va avea următorul cuprins: 

”11. S.C. PAVRA COM S.R.L. are  obligația de a respecta condițiile de preluare a 

CMID Stăuceni și a stațiilor de transfer a deșeurilor municipale.” 

 

6. Articolul 15, aliniat (2), se modifică și va avea următorul  cuprins:  

” (2) Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere este de 55 lei/mc 

fără T.V.A.” 

 

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi _________________ 2016, şi face parte din 
contractul  mai sus menţionat. 

Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 

 

BENEFICIAR, 

COMUNA UNȚENI 

PALADI CONSTANTIN 

PRIMAR                                                                 

PRESTATOR, 

S.C. PAVRA COM S.R.L. 

FILIP PETRU 

                        ADMINISTRATOR 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 


