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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind completarea art.2 din H.C.L. Valea Râmnicului nr.6 din 28.01.2021 privind aprobarea înființării 
Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău și darea în administrare 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 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere   

 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr.8151 din 08.10.2021; 

 raportul de avizare al doamnei  Oancea Marilena  consilier mediu  înregistrat la nr.8152 din 08.10.2021; 

 raportul de avizare al comisiei  de specialitate a  Consiliului  local înregistrat la nr.8153 din 08.10.2021; 

 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 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; 
 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. (1) Se aprobă  completarea art.2 din H.C.L. Valea Râmnicului nr.6 din 28.01.2021 privind 

aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău, cu 

activitatea: 
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- activitatea 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. 

 

           (2) Se aprobă actualizarea Regulamentul de functionare al Serviciului Public de Gospodarie 
Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău, cu activitatea prevăzută la art.1 alin.1. 

 

            (3) Se aprobă  darea în administrare către Serviciul Public de Gospodărie Comunală Valea 
Râmnicului, județul Buzău, 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.  
 

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 

administrare următoarele utilaje: 

 

- tractor marca LOVOL 504                                   – 1 buc; 

- remorcă tractor capacitate 3 mc                            – 1 buc; 

- autocompactoare marca AVIA 6 mc                    – 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 tariful de colectare conform fișelor de fundamentare pentru : 

- deșeuri menajere – 450 lei/tonă; 
- deșeuri reciclabile – 350lei/tonă;  
- deșeuri menajere persoane juridice  – 530lei/tonă;  
- deșeuri reciclabile persoane juridice – 350 lei/tonă;   

 

  Art.4. Se numeşte, până la organizarea concursului de ocupare a funcţiei de şef serviciu, doamna 

Afrăsînei Camelia – personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea 

Râmnicului.  

  Art.5. (1) Se mandatează, doamna Afrăsînei Camelia posesor al C.I. seria XZ  nr. 785959 ca în numele 

Consiliului Local al comunei   Valea Râmnicului şi pentru Serviciului Public de Gospodarie Comunală 
Valea Râmnicului să  ne reprezinte în faţă tuturor instituţiilor publice, a persoanelor fizice şi/sau juridice, etc. 

şi să facă toate demersurile necesare obţinerii certificatului de înregistrare fiscală, deschiderii de conturi la 

unităţile teritoriale ale trezoreriei şi/sau la unităţile bancare, obţinerii şi modificării de autorizaţii, avize, licenţe 

şi a oricăror alte acte necesare desfăşurării în conformitate cu prevederile legale a serviciului Serviciului 
Public de Gospodarie Comunală Valea Râmnicului. 

                       (2) Pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat, mandatarul va înainta cereri, va face 

declaraţii, va depune şi va ridica documente, reprezentându-ne cu puteri depline în faţa oricăror persoane fizice 

şi/sau juridice, instituţii publice, etc. 

           (3) Prezentul mandat este valabil până la numirea de către Consiliul  local comunei   Valea 

Râmnicului a şefului serviciului, rezultat în urma concursului de ocupare a funcţiei de şef serviciu, dar nu mai 

mult de 1 an de la data adoptării prezentei hotarari. 

  Art.6. Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art.7. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

 

                    08.10.2021                                                                           VALEA  RÂMNICULUI 
 
 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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