
 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 

 

 

 

 HOTARAREA   NR. 12 

privind organizarea serviciului public de salubrizare, 

la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale- comuna PODGORIA, 

judeţul BUZĂU 

 

 

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. 591/18.02.2021 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. 

579/18.02.2021 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 ;  
       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. 1327 
din 31.03.2021; 



      avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, 
cultura, sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, 

inregistrat sub nr. 1305/31.03.2021; 
       avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie 

publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor, inregistrat sub nr. 1315 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 Legii privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative nr. 27/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău, 

nr. 598/18.02.2021;  

 studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor 

optime de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna 

PODGORIA, judeţul Buzău, nr. 622/19.02.2021; 

  studiul de oportunitate  pentru delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemului 

de utilităţi publice aferent acestuia, pentru toate sau numai pentru o 

parte dintre activităţile componente ale serviciului de salubrizare, 

nr.623/19.02.2021; 

 propunerile de indicatori de performanţă ai serviciului de 

salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău, concretizaţi în 

studiu de specialitate, nr620/19.02.2021; 

 prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art.2 lit.e) şi lit.g), art.3 

alin.(1) şi alin.(4), art. 8 alin.(1) şi alin.(3) lit.a), lit.d), lit. d^2), lit.e)  şi lit. 

i), art.22 alin. (1),  alin.(2) lit.b), alin. (3) şi alin.(4), art.23 alin.(1) lit.b) şi 

alin.(2), art.24 alin.1) lit.b), alin.(2), art.25, art.29 alin.(1), alin.(2), 

alin.(4), alin.(5), alin.(6), alin.(9), alin.(12), alin.(13) şi alin.(14),  art.32 şi 

art.33 alin.(1) şi alin.(7), 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), alin.(3), alin.(5), 

alin.(6), alin.(7), alin.(8), alin.(9), alin.(10) şi alin.(11), art.3, art.4 alin.(1), 

alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) şi alin.(6), art.5, art.6 alin.(1) lit.e), lit.h), 

lit.i), lit.m), lit.n) şi lit.o), art.8 alin.(1), art.9, art.12 alin.(1) lit.b), alin.(2) 

şi alin.(3), art.14 alin.(1) şi alin.(2), art.16 şi art.17 din Legea 101/2006 

a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 prevederile art.17 alin.(1) lit.a), lit.b), lit.c),lit.d), lit.e) şi lit.i), alin.(2) 

şi alin.(3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile 

publice; 



 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 Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind 

aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a 

localitaţilor; 

 prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 112 din 9 iulie 2007 

privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

  prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi 

lit.d), alin.(6) lit.a şi lit.b), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) 

lit.d), alin.(5) lit.a), art.580, art.581 alin.(1) şi alin.(2), art.584, art.587, 

art.590 lit.b), art.592  şi art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

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 Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art.1. Se aprobă organizarea serviciului public de salubrizare la 

nivelul U.A.T. comuna  PODGORIA, judeţul Buzău. 

Art.2. (1). Se adoptă ca modalitate de gestiune, gestiunea delegată 

pentru următoarele activităţi ale serviciului de salubrizare: 

-colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale 

şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie 

şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori;  

-colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate 

de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 

acestora; 

-colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 

(2) Pentru celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare şi anume: 

 a) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi 

energetice a deşeurilor; 

b) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

c) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 

în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 



d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare; 

e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile 

de sortare; 

f) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare; 

 g) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de 

eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

   h) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea,în funcţie de evoluţia 

ulterioară a serviciului se va opta pentru gestiunea directă sau gestiunea 

delegată. 

(3) Prestarea activităţilor prevăzute la alin.(1) se va realiza prin 

intermediul unui operator definit în conformitate cu prevederile art.2 lit.g) 

şi art. 29 alin.(4) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Obligaţia de serviciu public, va fi prevăzută dacă este cazul, în 

hotărârea de dare în administrare sau în contractele de delegare a 

activităţilor serviciului. 

(5) Prestarea activităţilor prevăzute la alin.(2) se va realiza în 

conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) sau cu prevederile art. 29 din 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

(6) Sursele de finanţare ale serviciului de salubrizare sunt cele 

prevăzute la Cap. V din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi la 

cap.V din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

(7) Modalităţi de monitorizare, evaluare şi control a modului de 

furnizare a serviciului public de salubrizare, sancţiunile privitoare la 

serviciu, standardele de calitate şi de cost precum şi alte cerinţe 

prevăzute de legislaţia în vigoare sunt prevăzute în Regulamentul 

serviciului public al U.A.T. comuna PODGORIA. 

Art.3. Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului public de 

salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA judeţul Buzău, în conformitate 

cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.4. Se aprobă Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de 

contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare 

prestat, în conformitate cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte 

integrantă din aceasta. 

Art.5. Se  aprobă Indicatorii tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele 

asumate la nivel national, în conformitate cu Anexa nr.3 la prezenta 

hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.6. Se aprobă penalităţile pentru nerealizarea indicatorilor de 

performanţă prevăzuţi pentru realizarea  obiectivelor de reciclare, în 

conformitate cu Anexa nr.4 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 

aceasta. 

Art.7. (1) Se aprobă indicele mediu de producere a deşeurilor 

pentru comuna PODGORIA Im = 0,29 kg/locuitor x zi. 



(2) Se aprobă greutatea specifică a deşeurilor menajere pentru 

comuna PODGORIA la nivelul a 350 kg/mc. 

(3) Se aprobă introducerea instrumentului economic “plăteşte 

pentru cât arunci” bazat pe elementul: greutate. 

(4) Se aprobă ca pentru orice greutate de deşeuri ce depăşeşte 

greutatea lunar stabilită prin indicele mediu de producere a deşeurilor 

pentru comuna Podgoria, pentru fiecare utilizator, acesta să plătească 

contravaloarea greutăţii colectată în plus. 

(5) Se aprobă ca pentru orice fracţie care depăşeşte greutatea 

lunară stabilită prin indicele mediu specific de producere a deşeurilor în 

comuna PODGORIA de 0,29 kg/om/zi (8,82083 kg/om/lună ≈ 0,0252 

mc/om/lună), producătorul deşeurilor să achite taxa/tariful, rotunjit la 

întreg. 

 Art.8. Se aprobă Regulamentul propriu al  serviciului public de 

salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA  judeţul Buzău, în conformitate 

cu Anexa nr.5 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

 Art.9. Se aprobă Caietele de sarcini proprii serviciului public de 

salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA judeţul Buzău, în conformitate 

cu Anexele, părţi integrante din prezenta hotărâre, nr.: 

6.1 – Caiet de sarcini propriu pentru serviciul de salubrizare al 

U.A.T. comuna PODGORIA, activitatea: colectarea separată şi transportul 

separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

6.2 - Caiet de sarcini propriu pentru serviciul de salubrizare al 

U.A.T. comuna PODGORIA, activitatea: colectarea şi transportul 

deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

6.3 - Caiet de sarcini propriu pentru serviciul de salubrizare al 

U.A.T. comuna PODGORIA, activitatea: colectarea cadavrelor animalelor 

de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 

către instalaţiile de neutralizare. 

Art.10. Regulamentul serviciului şi caietele de sarcini ale acestuia 

privind prestarea serviciului pentru activităţile de la art.2 alin.(1) lit.a), 

lit.b) şi lit.c), precum şi inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate 

publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, aferente 

activitaţilor de la art.2 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c), procesul-verbal de 

predare-preluare a bunurilor, lista indicativă a bunurilor de preluare, 

precum şi indicatorii tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la 

nivel national, odată aprobate se vor constitui ca şi anexe la 

contractul/contractele de delegare ce se vor încheia pentru activităţile 

serviciului de salubrizare enumerate mai sus. 

Art.11. (1). Se aprobă acordarea dreptului exclusiv de a presta 

activităţile serviciului public de salubrizare enumerate la art.2 alin.(1) 

lit.a), lit.b) şi lit.c) din prezenta hotărâre, pentru toţi utilizatorii de pe raza 

administrativ teritorială a U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău, 



operatorilor cărora li se vor atribui contractual/contractele de delegare – 

contract-e de achiziţie publică de servicii.  

(2) Operatorul/Operatorii serviciului de salubrizare are/au obligaţia 

să asigure, în conformitate cu contractul/contractele de delegare, 

prestarea activităţilor menţionate la art.2 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c) din 

prezenta hotărâre, pentru toţi utilizatorii (persoanele fizice şi alţii decât 

persoanele fizice - agenţii economici, instituţii publice, etc.) de pe 

teritoriul comunei PODGORIA în condiţii de calitate şi  cu  respectarea  

indicatorilor  de  performanţă prevăzuţi în regulamentul şi caietele de 

sarcini ale serviciului public de salubrizare . 

(3) Valoarea maximă anuală a contractului de delegare – contract 

de achiziţie publică de servicii nu va depăşi suma de 135.000 lei, exclusiv 

T.V.A. 

Art.11. Se imputerniceste Primarul U.A.T. - comuna PODGORIA, 

judeţul Buzău, în limita atribuţiilor sale prevăzute de legislaţia în vigoare, 

să aducă modificări şi completări şi să semneze in numele si pentru 

U.A.T.- comuna PODGORIA, Contractul/contractele de delegare – 

contract de achiziţie publică de servicii pentru activităţile serviciului de 

salubrizare prevăzute la art.2 alin.(1), lit.a), lit.b) şi lit.c) din prezenta 

hotărâre, anexele la acesta, precum si toate documentele ce vor rezulta ca 

efect al prezentei hotarari. 

 Art.12. Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri 

îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.13. 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.14. Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica, respectiv 

se comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati  cu ducerea 

la indeplinire, se comunica Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in 

vederea exercitarii  controlului la legalitate, precum si A.N.R.S.C. 

 
 Nr. 12 

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 12  voturi “pentru”, 0 vot “abţineri” 

si 1 voturi “împotriva” din numărul total de 13 consilieri locali validati in funcţie 

si 13 consilieri locali prezenţi la sedinta . 


