
 

 

               JUDETUL ILFOV 
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                                           PROIECT  
HOTĂRÂREA nr. ____ din _____________ 

 

privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de concesionare a Serviciului 
Public de salubrizare al comunei Cornetu, aprobat prin Hotararea Consiliului Local 

nr.10/2008 
 
 Consiliul local al comunei Cornetu, județul Ilfov, 

                   Având în vedere:  
a)  Referatul de aprobare al primarului comunei Cornetu ,înregistrat sub 

nr.16655/11.11.2020 ; 
b) Raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe  locale , înregistrat sub 

nr.___________,                         
c) Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare 

economico-                   
socială,buget-finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei,agricultură,gospodărie                    
comunală,amenajarea teritoriului și urbanism,protecția mediului,turism,servicii și comerț ; 

d) Hotărârea Consiliului Local nr.10/25.02.2008 privind concesionarea serviciului public de 
salubrizare a comunei Cornetu,judetul Ilfov ; 
In conformitate cu prevederile : 
- art.129 alin.2 l it .d coroborat cu alin.7 l it.n din OUG nr.57/2019, privind 

Codul administrativ,  
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare ; 
- Legea nr.101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităților,cu 

modificările și completările ulterioare ; 
- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului , cu modificările și completările 

ulterioare ; 
- Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru  mediu , cu modificările și completările 

ulterioare ; 
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare  O.U.G. nr.195/2005 privind 
protecția mediului , cu modificările și completările ulterioare ; 
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 În temeiul prevederilor art.139 coroborat  cu  art. 196 alin. 1  lit. a   din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare,  

       adoptă următoarea  

HOTARARE : 

                   Art.1     Se  aprobă incheierea unui act adițional de modificare și completare a contractului 
de concesionare a serviciului de salubrizare al comunei Cornetu,încheiat între CONSILIUL LOCAL 
CORNETU și SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA  aprobat prin  Hotărârea 
Consiliului Local nr.10/25.02.2008 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                    Art.2   Se împuternicește primarul comunei Cornetu să semneze actul adițional prevăzut 
la art.1 . 
                    Art.3   Prezenta hotărâre va fi  comunicata prin grija secretarului general al comunei,  
Instituției Prefectului județului Ilfov, primarului comunei Cornetu, persoanelor interesate și instituțiilor 
abilitate în termenul prevăzut de lege. 
  
           Prezenta hotărâre a fost adoptată  astfel : 

     Consilieri în funcție  15 
     Consilieri prezenți  ……… 
      Voturi pentru           …….. 
      Voturi împotrivă      …….. 
      Abțineri                     …… 

 

 

 

      INITIATOR,      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
     PRIMAR,         SECRETAR GENERAL, 
Adrian-Eduard Stoica                   Daniela Vasilescu 
 

 
                                   

                   



 

                                              ROMANIA 

                                        JUDETUL ILFOV 

                                                         COMUNA CORNETU 

                        PRIMAR 
 

Nr.16655/11.11.2020 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la 

Contractul de concesionare a Serviciului Public de salubrizare al comunei 

Cornetu, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.10/2008 

 
 
 Avand in vedere faptul ca, prin Hotararea Consiliului Judetean Ilfov 

nr.102/26.07.2018, s-a aprobat constituirea  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov (ADIGIDI) si, totodata, se specifica faptul 

ca Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr.111/31.10.2012, privind constituirea Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara ECOSAL Ilfov isi inceteaza aplicabilitatea,  

  Prin  adresa   inregistrată la Primăria comunei Cornetu cu nr.16355/4.11.2020,  

Consiliul Judetean Ilfov solicită sa facem demersurile necesare in vederea aprobarii prin 

hotarare de consiliu local a actului aditional la Contractului de concesionare a Serviciului 

Public de salubrizare al comunei Cornetu, prin care sa se modifice continutul art.7 din 

Capitolul IV – Termenul,   dupa cum urmeaza: 

„Durata contractului de concesiune este de 15 ani, incepand cu data de 

15.01.2008, sub rezerva incetarii de drept ca urmare a semnarii contractului de 

delegare de catre noul operator desemnat de Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Gestionarea Deseurilor Ilfov (ADIGIDI) in cadrul 

proiectului „Sistem de Manangement Integrat al Deseurilor in judetul Ilfov” 

sau a altor obligatii care vin in contradictie cu clauzele contractului de 

concesiune incheiat cu Societatea RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA”. 

 In acest sens, supun spre  dezbatere si adoptare Consiliului Local al 

comunei Cornetu proiectul de hotărâre  privind aprobarea incheierii unui act aditional la 

Contractul de concesionare a Serviciului Public de salubrizare al comunei Cornetu, 

aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.10/2008. 

 
PRIMAR 

 STOICA ADRIAN EDUARD 
 



 

ROMANIA  

JUDETUL ILFOV  

                                             PRIMARIA   COMUNEI CORNETU 
 

 

  Nr.16691/12.11.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de 
concesionare a Serviciului Public de salubrizare al comunei Cornetu, aprobat prin 

Hotararea Consiliului Local nr.10/2008 
 

 
  Având in vedere adresa inregistrată la Primăria comunei Cornetu cu nr.16355/4.11.2020,  
prin care Consiliul Judetean Ilfov ne solicită sa facem demersurile necesare in vederea aprobarii 
prin hotarare a Consiliului Local a actului aditional la Contractul de concesionare a serviciului 
public de salubrizare al comunei Cornetu, in sensul de a modifica continutul art.7 din Capitolul IV 
– Termenul, dupa cum urmeaza: 

„Durata contractului de concesiune este de 15 ani, incepand cu data de 15.01.2008, 

sub rezerva incetarii de drept ca urmare a semnarii contractului de delegare de catre noul 

operator desemnat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea 

Deseurilor Ilfov (ADIGIDI) in cadrul proiectului „Sistem de Manangement Integrat al 

Deseurilor in judetul Ilfov” sau a altor obligatii care vin in contradictie cu clauzele contractului 

de concesiune incheiat cu Societatea RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA”, intrucat 

prin Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr.102/26.07.2018 s-a aprobat constituirea 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov 

(ADIGIDI) si, totodata, s-a specificat faptul ca Hotararea Consiliului Judetean Ilfov  

nr.111/31.10.2012, privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSAL 

Ilfov isi inceteaza aplicabilitatea,  

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr31/2019, privind 

aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.74/2018, pentru modificarea si 

completarea Legii nr.211/2011, privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015, privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr.196/2005, privind Fondul pentru mediu, 

In vederea finalizarii elaborarii Analizei institutionale, parte componenta a Aplicatiei de 

finantare pentru proiectul Sistem de Management integrat al Deseurilor in judetul Ilfov 

(S.M.I.D.), 

 

 



Consideram oportuna  aprobarea proiectului de hotărâre  initiat de dl.primar Adrian-Eduard 
Stoica privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de concesionare a 
Serviciului Public de salubrizare al comunei Cornetu, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Local nr.10/2008. 

 
 

Compartimentul Contabilitate, Buget,Impozite și Taxe, Resurse Umane, Evidența 
Patrimoniului, Autorizare Transport 

Consilier 
Ion Florentina 


