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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
    

 
 

  
HOTARARE NR. 2 

privind modificarea contractului de concesiune nr. 88/26.02.2019 
 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 

- Referatul de aprobare nr. 573/20.01.2020 a  primarului comunei Vadu Pasii; 
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 574/20.01.2020 întocmit şi prezentat de doamna 

Nechifor Cristina, consilier juridic în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu 
Paşii, judeţul Buzău,  

- Raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, servicii şi comerţ nr. 1167/31.01.2020; 

- Contractul de concesiune nr. 88/26.02.2019 incheiat de Comuna Vadu Pasii cu SC RER SUD 
SA. 

- HCL NR. 34/2018 privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare VADU PAȘII” - cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei VADU PAȘII, în 
conformitate cu dispozițiile art. VII din Legea nr. 225/23.11.2016 pentru modificarea și 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 
 În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Se aproba modificarea prin act aditional a capitolului IV – Redeventa, art. 3 alin 
(1) in Contractul de concesiune teren extravilan nr. 88/26.02.2019 incheiat de Comuna Vadu 
Pasii cu SC RER SUD SA, dupa cum urmeaza: 

-  Serviciul local de salubrizare Vadu Pasii va beneficia de gratuitatea pentru depunerea 
in statie/rampa de sortare a 50 tone/luna gunoi menajer colectat.  

-  Celelalte prevederi ale contractului de concesiune sus mentionat raman valabile. 
Art. 2. Se împuterniceste primarul comunei sa semneze actul aditional la contractul de 

concesiune nr. 88/2019 
Art. 3. Secretarul comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică, a persoanelor, a 

compartimentelor, autorităţilor, prevederile prezentei şi o va înainta la instituţia Prefectului 
Buzău. 
        
        PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL, 
 
                   BRATU VASILE                                  TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PAŞII 
31 IANUARIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi  0 abţinere din numărul 
total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  15   consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 


