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ANUNŢ PUBLIC 

 
 

In  conformitate cu dispoziţiile art.4 lit.b) din Legea 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administaţia publică, republicată, cu dispoziţiile 
art. 6 alin.(1) lit.i) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu 

prevederile din Codul Administrativ (OUG nr.57/2019) cu modificările şi 
completările ulterioare, aducem la cunoştinţa publică şi vă supunem 

dezbaterii publice modificările la Strategia de Dezvoltare şi Funcţionare pe 
termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna 
PODGORIA,  studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna  PODGORIA, indicatorii de 
performanţă pentru serviciul public de salubrizare al U.A.T. comuna  

PODGORIA, precum şi regulamentul şi caietele de sarcini ale 
serviciului/actităţilor de salubrizare ale U.A.T. comuna  PODGORIA, judeţul 
BUZĂU. 

Materialele mai sus menţionate se vor regăsi în proiecte de hotărâri ce 
vor forma obiectul dezbaterii şi aprobării în şedinta ordinară  a Consiliului 
local al comunei PODGORIA din 31.03.2021, dupa cum urmeaza : 
 

1.Proiect de hotarare   pentru  modificarea  si completarea 
Hotararii Consiliului local nr. 38 din 29.11.2010 privind infiintarea 
Serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare a serviciului de salubrizare a localitatii si a contractului  
cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru comuna Podgoria, 

judetul Buzau  ; 
 
2. Proiect de hotarare pentru  modificarea  si completarea 

punctului 5.5.10 din Anexa la   Hotararea Consiliului local Podgoria  nr. 
34 din 30.09.2014  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si 
functionare  pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare,  

pentru perioada 2014-2032; 
 

3. Proiect de hotarare privind organizarea serviciului public de 
salubrizare, la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale- comuna 
PODGORIA, judeţul BUZĂU;  

 
 

  



Persoanele fizice şi juridice interesate pot formula în scris, propuneri, 

sugestii sau opinii de amendamente cu privire la materialele supuse 
dezbaterii publice. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile de amendamente, formulate în 
scris, pot fi depuse până la data de 26.03.2021,orele 14.00,  la sediul 
Primăriei comunei PODGORIA, sau comunicate pe adresa de e-mail: 

primariapodgoria@yahoo.com, sau pe numarul de fax: 0238/774953(în 
atenţia secretarului  general al comunei). 

 

 
 

Primar, 
 

CHIRU MARIUS 
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