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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, 

județul Buzău 
 

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

• referatul de  aprobare al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr. 692 din 22.01.2021; 
• raportul de avizare al doamnei  Hârja  Luciana  inspector contabil  înregistrat la nr. 693 din 22.01.2021; 
• raportul de avizare al domnului Dănulescu Cosmin Ionuț inspector înregistrat la nr. 694 din 22.01.2021; 
• raportul de avizare al comisiei  de specialitate a  Consiliului  local înregistrat la  nr. 695 din 22.01.2021; 
• 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. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările 
și completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr.273/2016 privind finațele publice locale, 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.Se aprobă  înfiinţează Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea Râmnicului, județul 

Buzău, structură cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei  Valea Râmnicului și 
sub coordonarea primarului. Acesta va avea patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și 
se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic 
de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și va 
întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.  
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Art.2. Serviciile comunitare de utilități publice,  sunt definite ca totalitatea activităților de utilitate și 

interes public general, desfașurate la nivelul comunelor, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea 
autoritatilor administrației publice locale, în scopul satisfacerii cerintelor comunităților locale, având ca obiect 
de activitate, realizarea în gestiune directă a următoarelor servicii de utilități publice:  
 
a) salubrizarea localitatilor; activitatiile : 
 -  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 
 -  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 
de îngheț. 
b) administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea, 
pază obiective; 
 

Art.3.Se aprobă Regulamentul de functionare al Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea 
Râmnicului, conform  Anexei nr.1 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

 
Art.4.Se aprobă Studiul de oportunitate al Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea 

Râmnicului, conform  Anexei nr.2 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  
 
Art.5.Se aprobă  ca sediul social al "Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea Râmnicului" 

să fie în incinta sediului fostului C.A.P. Valea Râmnicului, situat în satul Valea Râmnicului, strada Turnătoriei, 
nr. 2 , judetul Buzău aşa cum reiese din contractul de comodat, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă 
din  prezenta hotărâre. 

 
Art.6.Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin 

încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de "Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea 
Râmnicului", a contravalorii serviciilor furnizate și alocații bugetare conform cu prevederile legale în vigoare. 

 
Art.7.Structura organizatorică a "Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea Râmnicului" la 

data înfiinţării acesteia, este prevăzută în organigramă conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 
Pe parcursul realizării activităţilor ce-i revin, organigrama "Serviciului Public de Gospodarie Comunală 
Valea Râmnicului" va putea fi modificată de Consiliul Local , conform normelor de structură şi cerinţelor 
producţiei/prestari.  
 

(1) Atribuţiile personalului de conducere, respectiv atribuţiile şefului de serviciu se stabilesc prin fişa 
postului, aprobată de către Consiliul Local, este prevăzută în organigramă conform Anexei nr.5 care face parte 
integrantă din  prezenta hotărâre. 

 
(2) Angajările și atribuţiile personalului propriu de execuţie al Serviciului se stabilesc prin fişa postului 

și sunt în sarcina  şefului de serviciu. 
  Art.8. Se numeşte, până la organizarea concursului de ocupare a funcţiei de şef serviciu, domnul Oprea 
Constantin. 

  Art.9. (1) Se mandatează, domnul Oprea Constantin posesor al C.I. seria XZ  nr. 774435 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". 
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           (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.10.Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.11.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
22.01.2021                                                                                                         VALEA  RÂMNICULUI 

 

 Iniţiator 
 Primar, 

 Ing. Marian Galbenu   


