
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
 

          HOTĂRÂRE 

privind încredinţarea gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna 

FLORICA, pentru unele activităţi ale acestuia, prin atribuirea directă a 

contractului de delegare a gestiunii 

 

 Consiliul Local al comunei FLORICA 

Având in vedere,  

-  raportul  de specialitate al al primarului comunei FLORICA înregistrat sub nr. 
561/13.03.2019; 
-  expunerea de motive a primarului comunei FLORICA în calitatea sa iniţiator, 
înregistrată sub nr. 557/13.03.2019; 
-   raportul comisiei de specialitate a consiliului local FLORICA înregistrat sub 
nr.13/18.03.2019; 
-   Studiu de specialitate privind indicatorii de perfomanţă ai serviciului de 
salubrizare al comunei FLORICA, judeţul Buzău; 
-  prevederile HCL FLORICA nr.47/2018 privind organizarea serviciului public de 
salubrizare a U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău; 
-  prevederile HCL nr.48/28.12.2018 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale 
având forma juridică de "societate cu răspundere limitată", de drept privat, cu capital 
public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul local 
al comunei FLORICA; 
-   în conformitate cu prevederile art.8 alin.(1), art.22 alin.(1), alin. (1^1) şi alin.(2) 
lit.a), art.23 alin.(1) lit.a), art.24 alin.(1) lit.b), art.28 alin.(1), alin.(2) lit.b), şi alin. (2^1) 
din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h), art.4 alin.(1), 
art.6 alin.(1) lit.(i), art.6 alin.(1) lit.(i), art.8 alin.(1), art. 12 alin.(1) lit.a) şi art.14 
alin.(2) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) şi lit.d), alin.(5) lit.a) şi lit.b), 
alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale republicată, cu  modificările și completările ulterioare; 
 

Hotărăşte: 
 

Art.1 (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; 

(2) Se aprobă clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, 
facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestart, conform cu anexa 
nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta; 

(3) Se aprobă Obiectivele şi ţintele prevăzute de actele de reglementare în 
vigoare din sectorul gestionării deşeurilor ce trebuie atinse de către operatorul 
serviciului de salurizare, conform cu anexa nr.3, la prezenta hotărâre, parte integrantă 
din aceasta 

Art.2 (1) Se aprobă încredinţarea gestiunii serviciului de salubrizare al 
U.A.T. comuna FLORICA pentru activităţile: 



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; 
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare,  
către societatea "ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L." societate având 
ca asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul local al acesteia, înregistrată 
la Oficiul Registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/272/2019, 
C.U.I. 40577009, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii. 
(2) Se aprobă punerea la dispoziţie şi spre exploatare bunurile ce compun sistemul de 
utilitate public prin intermediul cărora este prestat serviciul de salubrizare al U.A.T. 
comuna FLORICA, pentru activităţile de la art.2 alin.(1) lit.a) lit.b) şi lit.c). 
 Art.2 Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău, pentru activităţile prevăzute la 
art.2 lit.a),lit.b) şi lit.c), conform cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia. 
 Art.3 Se aprobă acordarea dreptului exclusiv de a presta activităţile serviciului 
public de salubrizare enumerate la art.2 alin.(1) lit.a),lit.b) şi lit.c) pentru toţi 
utilizatorii de pe raza administrativ teritorială a U.A.T. comuna FLORICA, judeţul 
Buzău societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L. 
 Art.4 Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a 
U.A.T. comuna FLORICA, aferente serviciului public de salubrizare - activităţile 
prevăzute la art.2 alin.(1) lit.a),lit.b) şi lit.c) care vor fi predate către " ECO SERVICIUL 
SALUBRIZARE FLORICA S.R.L." ca bunuri de retur, procesul-verbal de predare-
preluare a bunurilor şi indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la 
nivel naţional sunt cuprinse în anexele la contractul de delegare. 
 Art.5 Se imputerniceste Primarul U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău să 
aducă modificări şi completări şi să semneze in numele si pentru U.A.T. comuna 
FLORICA, Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 
localitatii - activităţile prevăzute la art.2 alin.(1)  lit.a),lit.b) şi lit.c), modificările şi/sau 
completările la acesta, anexele acestuia, precum si toate documentele ce vor rezulta ca 
efect al prezentei hotarari. 
 Art.6 Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei FLORICA. 
 Art.8 Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judetului Buzău 
- Primarului comunei FLORICA; 
- A.N.R.S.C.; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
        Presedinte de sedinţă, 

    Consilier,                                           Contrasemnează, 
Cristinescu Nicolae                                         Secretar delegat 

Lupu Marcelica Adriana 
Nr.12 
Florica 29.03.2019 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 29.03.2019, 
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. 
  


