
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

  CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA FLORICA  
 

 

HOTĂRÂRE 
privind implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare la 

gestionarea deşeurilor  
 

 Consiliul Local al U.A.T. comuna FLORICA 
 

Având în vedere, 
 

- raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului U.A.T. comuna FLORICA înregistrat sub nr. 959/15.05.2019; 

- expunerea de motive a primarului U.A.T. comuna FLORICA în calitatea sa 
iniţiator, înregistrată sub nr. 954/15.05.2019; 

- raportul comun al comisiilor de specialitate ale consiliului local al U.A.T. 
comuna FLORICA . 

- prevederile art. 8, alin.(3), lit. d^2),  lit.e) şi lit.i), din legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art 6, alin.(1), lit. h), lit.i) şi lit. j), art.26 alin.(4) din Legea 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 

- art.17 alin.(1) lit.a), lit.b), lit.d) şi lit.i), alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile HCL FLORICA nr.47/28.12.2018, privind organizarea 
serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Florica, judeţul 
Buzău; 

- prevederile HCL FLORICA nr.12/29.03.2019, privind încredinţarea 
gestiuniii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna Florica, pentru unele 
activităţi ale acestuia, prin atribuirea direct a contractului de delegare a 
gestiunii; 

- prevederile art. 45, al. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 



H o t ă r ă ş t e : 
 Art.1 Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului public de 
salubrizare al U.A.T. comuna Florica judeţul Buzău, în conformitate cu anexa 
nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2 Se aprobă modificările la Regulamentul serviciului de salubrizare a 
comunei Florica în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre 

Art.3 Se aprobă modificările la Caietele de sarcini ale serviciului de 
salubrizare al comunei Florica în conformitate cu anexele: 

3.1 modificari la caietul de sarcini pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. 
comuna Florica, 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; 

3.2 modificări la caiet de sarcini pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. 
comuna Florica, activitatea: colectarea şi transportul deşeurilor provenite din 
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora 

Art.4 (1) Se aprobă, ca până la data de 30.06.2019, să fie incheiat un act 
aditional la contractul de delegare, încheiat prin atribuirea directă a gestiunii 
serviciului public de salubrizare al U.A.T. Florica, judeţul Buzău, pentru unele 
activităţi ale acestuia, semnat între comuna FLORICA şi societatea " ECO 
SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L. ", prin care să se implementeze 
modificările aduse de prezenta hotărâre. 
(2) Se imputerniceşte Primarul comunei FLORICA sa semneze actul aditional 
mentionat la alineatul precedent. 
 Art.5 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea. 
 Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei FLORICA, judeţul Buzău. 
 Art.7 Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va transmite 
instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri.  
 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
Consilier, 

Cristinescu Ovidiu 
 
 

Nr.  21                                                                        Contrasemneaza 
Florica : 29.05.2019                                                   Secretar delegat,               
                                                                            Lupu Marcelica-Adriana 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data 
de 29.05.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - abţineri şi 
– voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


