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HOTĂRÂREA Nr. 24 

din 15 aprilie 2014 
 

privind prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare al comunei Domnești jud. Ilfov prin concesiune înregistrat la Primăria comunei 

Domnești sub nr. 8295/07.09.2006 și la  
RER ECOLOGIC-REBU S.A. sub nr. 39645/07.09.2006 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa extraordinară de lucru 

 
Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a Primarului; 
• Raportul compartimentului Investitii, Achizitii publice, Administrarea domeniului 

public; 
• Referatul Viceprimarului comunei Domnești; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Hotararea Consiliului Local Domnesti nr.36/ 28.09.2012 de aderare la ADIA – 

ECOSAL ILFOV; 
• Hotararea Consiliului Judetean nr. 79/2012 – privind aprobarea Master Planului pentru 

Sistemul  de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Ilfov; 
• Prevederile  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice  de salubrizare al 

comunei Domnesti - prin concesiune inregistrat la RER ECOLOGIC la nr. 39645 / 
2006 si la Primaria comunei Domnesti sub nr. 8295/2006; 

• Solicitarea Primariei comunei Domnesti nr. 4091/18.03.2014 adresata Consiliului 
Judetean Ilfov referitoare la stadiul implementarii Sistemului  de Management Integrat 
al Deseurilor in Judetul Ilfov; 

• Raspunsul Consiliului Judetean Ilfov  nr. 3110 din 01.04.2014,  inregistrat sub nr. 
5148 din 01.04.2014  la Primaria comunei Domnesti; 

• Solicitarea Consiliului Local Domnesti adresata RER-ECOLOGIC privind prelungirea 
contractului pentru o perioada de 2 ani incepand cu 15.09.2014, cu posibilitatea de 
devansare  a acestei date, in conditiile in care Consiliul Local Domnesti trebuie sa 
respecte prevederile Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Ilfov 
sau alte obligatii legale  care vin in contradictie cu clauzele contractului existent; 

• Adresa RER-ECOLOGIC nr. 8317/09.04.2014, de acceptare a prelungirii contractului 
in conditiile mai sus mentionate; 

• Prevederile art. 14 alin.2 lit. a) din Legea de salubrizare a localitatii nr. 101/2006;  
 
 

În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) şi alin. 6 pct. 14, art. 45 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1-(1) Se aprobă pentru motive de interes general, prelungirea duratei 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice  de salubrizare al comunei Domnesti 
- prin concesiune inregistrat la RER ECOLOGIC la nr. 39645 / 2006 si la Primaria comunei 
Domnesti sub nr. 8295/2006 cu cel mult 2(doi) ani, respectiv de la data de 15.09.2014 pana 
la data de 15.09.2016. 

(2) Prelungirea duratei contractului de concesiune, specificata la alineatul (1), 
inceteaza mai devreme de 2 ani in conditiile in care concedentul – Consiliul Local al 
comunei Domnesti trebuie sa respecte prevederile Sistemului de Management Integrat al 
Deseurilor in judetul Ilfov sau alte obligatii legale care vin in contradictie cu clauzele 
contractului existent cu concesionarul - S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A. 

Art.2 Primarul comunei Domnesti prin compartimentele de specialitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă, 
                          Barbu Florin                                                                               
 
 
 
 
 

       Contrasemnează, 
                                                                                                  Secretar,  

                                                                                                              Zanfir Maria            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 24 
Adoptată în şedinţa extraordinară din 15.04.2014 
Cu un nr de 14 voturi 
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    

 


