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R O M A N I A 

J U D E T U L  B U Z A U 
COMUNA GLODEANU SILISTEA 

C O N S I L I U L   L O C A L 
 
 

H O T A R A R E 
pentru aprobarea actului aditional nr. 1/2019, la contractul de 

concesiune a serviciilor publice de salubrizare a comunei Glodeanu 
Silistea, judetul Buzau, nr. 1079/26.02.2010 . 

 
 

Consiliul local al comunei Glodeanu Silistea, judetul                              
Buzau, intrunit in sedinta extraordinara. 
 Avand in vedere: 
 
 -  expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr. 
101/19.12.2019;  

- raportul de compartimentului de specialitate inregistrat la 
nr. 102/19.12.2019; 

- prevederile art. 17, art. 59, alin. (3), (4) din Legea nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
74/17.07.2018, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru medi prevederile Legii serviciului  de salubrizare a 
localitatilor nr. 101/2006; 

- prevederile Hotararii consiliului local Glodeanu Silistea. 
Nr. 1 din 22.01. 2019; 

- prevederile art. 129 alin. (2) litera (d) si alin. (7) litera (i) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu completarile ulterioare.  

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. (a) din OUG nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, completata ulterior, 
 
 

H O T A R A S T E : 
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 Art.1. Se aproba actul additional incheiat intre Comuna 
Glodeanu Silistea si SC RER SUD SA, conform anexei ce face parte 
integranta din prezenta hotarare: 
  

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari se insarcineaza viceprimarul Comunei Glodeanu Silistea si 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului.   

 
Art. 3 . Secretarul general al comunei Glodeanu Silistea, 

judetul Buzau va comunica prezenta hotărâre autorităţilor si 
persoanelor interesante. 
 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 Consilier local, Iulian VASILE 
  
 
         
                       
            CONTRASEMNEAZA: 
                         SECRETAR GENERAL, 
           Adrian IONITA 
 
 
 
 
 
 

Nr. 35   
Glodeanu Silistea, 24 decembrie 2019.  

 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Glodeanu 
Siliştea în şedinţa din data de 24 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor 
art. 139 alin. (3) lit.(e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,, cu un 
număr de  ____ voturi ,,pentru”, __ voturi ,,impotriva” , __ ,,abtineri”, din numărul 
total de ___ consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 


