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  HOTARAREA    nr. 43 
 Privind   atribuirea şi încheierea contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de 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, incepand 
cu data de 1 ianuarie 2022 

   
 
 

 Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ORDINARA   in data de 21.12.2021; 

 
Având în vedere  : 

▪ referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

5634/8.12.2021 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. 5636/8.12.2021 
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.5812/21.12.2021; 
▪ avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 

sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat 

sub nr.5806/21.12.20221; 
▪ avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica 

locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
inregistrat sub nr.5803/21.12.12.2021; 



▪ 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), art.22 alin. (1), alin. 1^1),  art.23 alin.(1) lit.b), 

art.29 alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(6), alin.(7), alin.(8) lit.b), alin.(9) din 
Legea   nr. 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) lit.a), art.4 alin.(3), 

art.6 alin.(1) lit.e), art.8 alin.(1), art.12 alin.(1) lit.b), art.13 alin.(1) lit.b), 

alin.(2) şi alin.(3) şi art.14 alin.(1) şi alin.(2) şi art.17 din Legea  nr.  
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

▪ prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 
▪ adresa nr. 1 593/8.12.2021 a   S.C.  ACVATERM SA; 

▪ hotararea   nr. 12  din 31.03.2021 privind organizarea serviciului public de 
salubrizare, la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale- comuna PODGORIA, 
judeţul BUZĂU; 

▪ hotararea  nr. 18 din 28.05.2021 privind   atribuirea şi încheierea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de 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; 
▪ contractul inregistrat sub nr. 2334/28.05.2021 incheiat intre Comuna 

Podgoria si S.C. ACVATERM S.A.; 
▪ prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi lit.d), 

alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), 
art.590 lit.b), art.592, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  
 

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.1. Se aprobă oferta înaintată de către societatea S.C. ACVATERM S.A. 
Art.2.(1). Se aprobă, în conformitate cu Anexa la prezenta hotărâre, 

documentaţia de atribuire ce include contractul de delegare – contract de 
achiziţie publică de servicii împreună cu anexele obligatorii la acesta, pentru 
următoarele activităţi ale serviciului de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. 

comuna PODGORIA: 
a) 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- alte deseuri  decat  

cele din hartie, carton, plastic, metal si sticla – 846,49 lei/ tona deseuri colectate , 
exclusiv TVA. 
           (2). Valoarea maximă anuală a contractului de achiziţie publică de 

servicii nu va depăşi suma de 135.000 lei, exclusiv T.V.A. 
Art.3. Se aprobă atribuirea şi încheierea contractului de delegare – 

contract de achiziţie publică de servicii incheiat  cu societatea S.C. ACVATERM 
S.A.,incepand cu data de 1.01.2022, pentru următoarele activităţi ale serviciului 
de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău: 



a) 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- deseuri 

din  hartie, carton, plastic, metal si sticla – 1079 lei/tona deseuri colectate, 
exclusiv TVA   . 

Art.4. 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 de delegare – contract de achiziţie publică de servicii 
pentru activităţile serviciului de salubrizare prevăzute anterior in prezenta 
hotărâre, anexele la acesta, precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al 

prezentei hotarari. 
 Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează  

Primarul comunei PODGORIA prin compartimentele de specialitate. 
    Art.6. 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.  
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Presedinte de sedinta,  

Putrezeanu Ciprian -Adrian 

 Contrasemneaza,  

      Secretar general, 

 

Rapeanu Violeta 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in şedinţa 

ORDINARA,  din data de 21.12.2021, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.(1) corob. cu  art. 5 
lit. cc) (majoritate  absoluta)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de  13 
voturi pentru, 0 voturi abţineri, 0 voturi impotriva, din numărul total de 13 consilieri locali validati 
in funcţie si 13  consilieri locali prezenţi la  sedinta.  


