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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 83 din 28.12.2021 

 
privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea 

deșeurilor municipale și asimilabile pentru anul 2022, persoanelor fizice și 
juridice la nivelul comunei Valea Râmnicului 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere   
 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la 

nr.10450 din 22.12.2021; 
 raportul de avizare al  Viceprimarului comunei Valea Râmnicului  înregistrat la 

nr.10451 din 22.12.2021; 
 raportul de avizare al comisiei  de specialitate a  Consiliului  local înregistrat la 

nr.10452 din 22.12.2021; 
 prevederile Anunțului public nr. 9433 din 22.11.2021;  
 prevederile art.1 alin.4 lit. h, art.3 alin.1, alin.4, art.8 alin.1, alin.2 și alin.3 lit.d,  

art.24 alin.1 lit.a, art. 28, art.33 alin.1, alin.2 lit.c și alin.3 din Legea nr.51/2006 - 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 prevederile  art.5 alin.1 și  alin.2, art. 6, din Legea nr.101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților cu modificarile și completarile ulterioare ; 

 prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;  

 prevederile Legii nr.10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 prevederile Ordinului ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru 
al serviciului de salubrizare a localităţilor;  

 prevederile art. 191 alin.2, raportat la art.194 – 195 din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.17 alin.5 din O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deşeurilor; 
 prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, repunlicată (R2) , cu modificările și completările 
ulterioare; 

 prevederile Legii nr.273/2016 privind finațele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 
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 prevederile art.129 alin.1 și  alin.2 lit.d, alin.7 lit.n  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ ;   

 În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și 
alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă tarifele pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor 

municipale și asimilabile pentru anul 2022, persoanelor fizice și juridice la nivelul 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, după cum urmează: 

 
- deșeuri municipale reziduale persoane fizice           –  550 lei/tonă; 
- deșeuri reciclabile hârtie și carton persoane fizice   – 1585 lei/tonă;  
- deșeuri reciclabile plastic persoane fizice                – 1585 lei/tonă;  
- deșeuri reciclabile pet persoane fizice                     – 1585 lei/tonă;  
- deșeuri reciclabile sticlă persoane fizice                  – 1585 lei/tonă;  
- deșeuri reciclabile metalice persoane fizice              – 1585 lei/tonă;  
*”Acoperirea costurilor cu gestionarea deșeurilor municipale de hârtie, carton, 
plastic, pet, metal, sticlă provenite de la persoanele fizice se va realiza prin 
încheierea unui contract cu o organizație de implementare a răspunderii extinse 
a producătorului conform cerințelor legale în vigoare.” 
*”Se stabilește dublarea tarifului/taxei ca sancțiune aplicată beneficiarilor ce nu 
separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri .” 
- deșeuri municipale reziduale persoane juridice / instituții publice  – 550 

lei/tonă;  
 

Art.2. Pentru prestarea activității de colectare separată și transport separat al 
deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din 
industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori, se dau în folosință 
gratuită, următoarele utilaje: 

 
- tractor marca LOVOL 504                                       – 1 buc; 
- remorcă tractor capacitate 3 mc                             – 1 buc; 
- autocompactoare marca AVIA 6 mc                        – 1 buc;  
- autocompactoare marca IVECO STRALIS 21 mc       – 1 buc;  
- buldoexcavator MECALAC TLB 880SM                     – 1 buc; 
- sărăriță                                                                – 1 buc; 
- lamă deszăpezire                                                 –  1 buc; 
- containere metalice deșeuri reciclabile 1-2 mc       – 50 buc;  
- containere plastic 1100 litri                                  – 18 buc;  

 
Art.3. Se aprobă actualizarea Caietului de sarcini, Regulamentului și Contractului 

de delegare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere 
și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, 
inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori, conform art.17 din O.U.G. 
92/2021. 
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  Art.4. Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va 
comunica prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
 

28.12.2021                                                        VALEA RÂMNICULUI 
  

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                       
          Moise Florin - Grigore                     Secretar general, 

                                                                                       Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
  
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința  

ordinară din 28.12.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul total de 
15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.         
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