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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului 

de Management Integrat al Deșeurilor Frătești nr.267/1971 din 15 noiembrie 2013 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.7614 din 4 mai 2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.7615 din 4 mai 2021 al Direcției Juridice și administrație publică; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.96 din 20 aprilie 2021 privind emiterea Notificării de 

reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management 

Integrat al Deșeurilor Frătești nr.267/1971 din 15 noiembrie 2013; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.9 alin.(2) lit.h) și alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.15 lit.k), art.16 lit.k) și lit.r), art.22 lit.d), art.29 și art.30 din Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Frăteşti nr.267/1971 din 15 

noiembrie 2013; 

  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se constată rezilierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a 

Centrului Integrat de Management al Deșeurilor de la Frătești, județul Giurgiu nr.267/1971 din 15 

noiembrie 2013, încheiat între Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de delegatar și Societatea ECO 

SUD S.A., în calitate de delegat. 

Art.2. Predarea – primirea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar (identificate ca bunuri 

de retur) din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor de la Frătești, precum și a 

documentației tehnico-economice referitoare la serviciul gestionat, se va face în termen de 7 zile de 

la data comunicării prezentei hotărâri către Societatea ECO SUD S.A.  

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Societății ECO SUD S.A., Direcției Economice, Direcției 

Juridice și administrație publică și Compartimentului Monitorizarea serviciilor de utilitate publică 

pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului. 

 

PREŞEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ, 

        Dumitru Beianu               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

   Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu,06 mai 2021  
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