
 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
 

H O T Ă R Â R E A  NR. _____ 
cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 3  la Contractul de Concesiune nr. 1264 din 

25.03.2008, încheiat între comuna Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea .  
 

Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2021, la 
care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă condusă 
de domnul consilier local Butoi Dumitru , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  25 februarie 2021 ; 

 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare înregistrat la nr. 1125 din 26.03.2021 şi proiectul de hotărâre 
iniţiat de primar cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 3  la Contractul de Concesiune nr. 
1264 din 25.03.2008, încheiat între comuna Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu 
Vâlcea; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei, înregistrat 
la nr. 1126 din 26.03.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, __ , şi __ 
din _____2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu 
conţinutul iniţiat de primar; 
           Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala în administraţia publica, conform procesului verbal numărul ___ din 
data de __.04.2021;   

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), litera d, alin. (7), litera n, din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare și în baza prevederilor din: 

- Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
regimul deşeurilor; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şicompletările ulterioare; 

- prevederile Contractului de Concesiune nr. 1264 din 25.03.2008, încheiat între 
comuna Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea;  

 
          În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), litera d), alin. (7), litera n), din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu un număr de _ voturi 
„pentru”, adoptă următoarea 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
  Art.1. - Se aprobă Actul Adițional nr. 3  la Contractul de Concesiune nr. 1264 din 
25.03.2008, încheiat între comuna Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea, in 
forma prevăzută in Anexa nr.1,care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
            

Art.2. - Se împuternicește Primarul comunei Costești pentru semnarea Actului 
Adițional nr. 2  la Contractul de Concesiune nr. 1264 din 25.03.2008, încheiat între comuna 
Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea, menționat la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 



           
 

 Art.3. – Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe și Achiziții Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al comunei 
Costești, Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea in vederea efectuării controlului legalităţii 
acesteia,Primarului comunei Costești, compartimentului financiar – contabil, impozite și taxe, 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești,URBAN S.A. – Sucursala 
Râmnicu Vâlcea și o va face  publica  prin afisare și pe adresa de internet www.comuna-
costesti.ro. 

 
   

                                                                                                         Costeşti  _______  2021 . 
 
 

 
                   Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                              
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
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JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
       - PRIMAR – 
Nr. 1125 din 26.03.2021 

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

cu privire la aprobarea  Actului Adițional nr. 3  la Contractul de Concesiune nr. 1264 din 

25.03.2008, încheiat între comuna Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea 

 
 
 

           La data de 25.03.2008 s-a încheiat Contractul de Concesiune nr. 1264, între comuna 

Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea, privind prestarea serviciului public de 

salubrizare, în comuna Costești, județul Vâlcea, pe o durată de 8 ani . 

Contractul sus amintit a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 2 din 14.10.2015  la 

Contractul de Concesiune nr. 1264 din 25.03.2008, încheiat între comuna Costești și URBAN 

S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea, pentru o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 

27.03.2021. sau până la intrarea în vigoare a SMID pentru județul Vâlcea, situație în care 

este necesară prelungirea valabilității contractului. 

Propun prelungirea valabilității contractului până pe data de 31.08.2022 sau până la 

intrarea în vigoare a SMID pentru județul Vâlcea, având în vedere că trebuie ridicate 

deșeurile municipale de pe raza comunei Costești, județul Vâlcea. 

  

         Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotarare cu privire aprobarea Actului Adițional nr. 3 la la Contractul de Concesiune nr. 1264 

din 25.03.2008, încheiat între comuna Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea, 

in cadrul ședinței consiliului local din data de ___ aprilie 2021 . 

 
 

P R I M A R, 
 

         Marius – Toma PEŞTEREANU                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
Nr. 1125 din 26.03.2021 

 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
 

cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 3  la Contractul de Concesiune nr. 1264 din 

25.03.2008, încheiat între comuna Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea 

 
 

                      La data de 25.03.2008 s-a încheiat Contractul de Concesiune nr. 1264, între 

comuna Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea, privind prestarea serviciului 

public de salubrizare, în comuna Costești, județul Vâlcea, pe o durată de 8 ani . 

Contractul sus amintit a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 2 din 14.10.2015  la 

Contractul de Concesiune nr. 1264 din 25.03.2008, încheiat între comuna Costești și URBAN 

S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea, pentru o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 

27.03.2021. sau până la intrarea în vigoare a SMID pentru județul Vâlcea, situație în care 

este necesară prelungirea valabilității contractului. 

Propun prelungirea valabilității contractului până pe data de 31.08.2022 sau până la 

intrarea în vigoare a SMID pentru județul Vâlcea, având în vedere că trebuie ridicate 

deșeurile municipale de pe raza comunei Costești, județul Vâlcea. 

  

         Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotarare cu privire aprobarea Actului Adițional nr. 3 la la Contractul de Concesiune nr. 1264 

din 25.03.2008, încheiat între comuna Costești și URBAN S.A. – Sucursala Râmnicu Vâlcea, 

in cadrul ședinței consiliului local din data de ___ aprilie 2021 . 

. 

 

 
 

                                 CONSILIER SUPERIOR (CONTABIL), 
                                                  Mihaela – Ortansa CRĂCANĂ  

 
 
 
 

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE 
Cătălin – Constantin COCHIRLĂ  


