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  HOTARAREA   nr. 11 
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 
 

 

 Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 

sedinta ORDINARA   in data de 31.03.2021; 
 

Având în vedere  : 

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 
nr. 590/17.02.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 

alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in 
calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act 
normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea 

atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor 
administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub 

nr.579/16.02.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 
alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire 
la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului 
contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii 

(intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare 
prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor 

documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al 
legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni 
anterioare adoptarii actului administrativ; 

 prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative nr. 27/2000, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare  economico – sociala, buget – finante, administrarea 

domeniului public si privat  al comunei, agricultura, gospodarie 



comunala, protectia mediului , servicii si comert, inregistrat sub nr. 
1326 din 31.03.2021; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, 

cultura, sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, 
inregistrat sub nr. 1306/31.03.2021; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie 

publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a 
drepturilor cetatenilor, inregistrat sub nr. 1317 din 31.03.2021; 

 anuntul public inregistrat la Primaria comunei Podgoria sub nr. 
624/19.02.2021 privind dezbaterea publica a  unor  proiecte de 
hotarare; 

  procesul verbal privind rezultatul dezbaterii publice  al proiectelor de 
hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 31.03.2021; 
 prevederile art.3 alin.(1), alin.(4), art.8 alin.(1) şi alin.(3) lit.a), art.32 

alin.(1), din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) şi art.5 
alin.(1) şi alin.(2), din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.2 din Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor 
 prevederile art.129 alin.(1) din anexa la Ordinul nr. 82/2015 al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru 
al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi 
alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), art.580 şi  

art.581 alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare 
 prevederile hotararii Consiliului local  PODGORIA nr. 38/29.11.2010 

privind înfiinţarea serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare a localităţii şi a 

contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare, pentru comuna 
Podgoria, judeţul Buzău; 
 prevederile hotararii 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-
2023 

 
În temeiul art. 129  alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. n) art.139 alin.(1) și 

cât  şi  art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

 

Art.I. Punctul 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, se modifica si se completeaza 
conform Anexei nr. 1 la prezenta, parte integranta a prezentei hotarari. 

 
Art.II. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza Primarul comunei Podgoria - in calitatea sa de ordonator 
principal de credite – dl. Chiru Marius – Viorel si de Viceprimarul comunei 

Podgoria, dl. Iorga Damian . 
 

Art.III. Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica, respectiv se 

comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati  cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea 
exercitarii  controlului la legalitate.  

 
 

 
 
Nr. 11 
Data : 31.03.2021 

 

Presedinte de sedinta,  

Iorga Damian 

 

 

 

 Contrasemneaza,  

      Secretar general, 

 

Răpeanu Violeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al 
comunei Podgoria  in şedinţa ORDINARA din data de 31.03.2021, cu 
respectarea   prevederilor   art. 139   alin.3 lit.(a)  (majoritate   
absoluta)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 13  voturi “pentru”, 0 vot “abţineri” si 0 voturi “împotriva” 
din numărul total de 13 consilieri locali validati in funcţie si 13 
consilieri locali prezenţi la sedinta . 



 


