
Nr. 7996 din 22.11.2022
PROCES-VERBAL

Privind desfasurarea sedintei extraordinare de indata a Consiliului Local Baraganul din data de
22.11.2022,ora0830.
Sunt prezenti la sedinta 11 consilieri locali din 11 in functie. Convocarea s-a facut telefonic.

D-nul Primar: In baza Dispozitiei nr. 281 din 22.11.2022 se convoaca Consiliul Local Baraganul in
sedinta extraordinara de indata in data de 22.11.2022, ora 0830 in sala de sedinte a C.L. Baraganul,
judejul Braila.
D-l seeretar general: Va rog sa faceti propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o
perioada de 3 luni
D-nul Preda Mihai propune presedinte de sedinta pe domnul Bivolaru Victor, nemaifiind alte propuneri,
se supune la vot propunerea domnului Preda Mihai: Cine este pentru? impotriva? Abjineri?

Voturi pentru: 11
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi pentru. Se adopta H.C.L. nr. 64 din 22.11.2022, privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.

D-nul seeretar general! d-le presedinte de sedinta va rog sa prezentafi proiectul ordinii de zi,
D-nul presedinte de sedinta Bivolaru Victor: Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind: aprobarea Actului Adijional nr. 1/2022 la Contractul de delegare a
gestiunii activitafii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judeful Braila si activitafii
de maturat, spalat, stropit si intrefinere cai publice in Municipiul Braila numarul 360/07.06.2022
si acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Unitafii Administrativ-Teritoriale
Comuna Baraganul sa voteze in Adunarea Generala a Asociafilor A.D.I. "ECO DUNAREA"
Braila - aprobarea Actului Adi{ional nr. 1/2022-inif iator, primar Daniel-Mihail Sandu.

2. Proiect de hotarare privind Aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a
gestiunii activitafii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judeful Braila si activitafii
de maturat, spalat, stropit si intrefinere cai publice in Municipiul Braila numarul 360/07.06.2022,
acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA"
Braila sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor Actul adifional nr. 2/2022 la Contractul de
delegare si mandatarea Presedintelui Asociafiei sa semneze Actul adifional nr. 2/2022 la
Contractul de delegare- initiator, primar Daniel-Mihail Sandu.

D-nul presedinte de sedinta Bivolaru Victor: supun la vot ordinea de zi ordinea de zi. Cine este pentru?
Impotriva? Abtineri?

Voturi pentru: 11
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0
Se aproba cu 11 voturi ordinea de zi.
D-nul presedinte de sedinta Bivolaru Victor: Trecem la puncrul 2 al ordinii de zi: supunerea spre
aprobare a Actului Adijional nr. 1/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activita^ii de colectare si



transport a de§ eurilor municipale in Judetul Braila §i activitatii de maturat, spalat, stropit §i intretinere cai
publice in Municipiul BrSila numarul 360/07.06.2022 si acordarea unui mandat special reprezentantului
de drept al Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Baraganul sa voteze in Adunarea Generala a
Asociatilor A.D.L "ECO DUNAREA" Braila - aprobarea Actului Aditional nr. 1/2022

D-nul presedinte de sedinta Bivolaru Victor: daca sunt intrebari, observa|ii sau completari la acest
punct de pe ordinea de zi.
D-nul presedinte de sedinta Bivolaru Victor: daca nu sunt probleme, supun la vot acest proiect de
hotarare. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 11
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi pentru. Se adopta H.C.L. Nr. 65 din 22.11.2022 privind aprobarea Actului
Aditional nr. 1/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a
deseurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai
publice in Municipiul Braila numarul 360/07.06.2022 si acordarea unui mandat special
reprezentantului de drept al Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Baraganul sa voteze in
Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. "ECO DUNAREA" Braila - aprobarea Actului Aditional
nr. 1/2022

D-nul presedinte de sedinta Bivolaru Victor: Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: supunerea spre
aprobare a Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare §i
transport a de§eurilor municipale in Judetul Braila §i activitatii de maturat, spalat, stropit §i intrefinere cai
publice in Municipiul Braila numarul 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila sa aprobe in Adunarea Generala a Asociafilor
Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare §i mandatarea Pre§edintelui Asociatiei sa semneze
Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare

D-nul presedinte de sedinta Bivolaru Victor: Daca sunt intrebari, observajii sau completari la acest
punct de pe ordinea de zi.
D-nul presedinte de sedinta Bivolaru Victor* Daca nu sunt probleme, supun la vot acest proiect de
hotSr&re. Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 11
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi pentru* Se adopta H.C.L. Nr. 66 din 22.11.2022 privind aprobarea Actului
Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a
deseurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai
publice in Municipiul Braila numarul 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila sa aprobe in Adunarea Generala a
Asociatilor Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare si mandatarea Presedintelui
Asociatiei sa semneze Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare.

D-nul presedinte de sedinta Bivolaru Victor; Declar incheiata sedinta extraordinara de indata a
ConsjH|&3*eeaJL,Baraganul din data de 22.11.2022.

Contraslemne
Secretar
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