
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei 

FLORICA, judeţul Buzău 
 

 Consiliul Local al comunei FLORICA 

Având in vedere,  

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 99/17.12.2018; 
- expunerea de motive a primarului comunei FLORICA în calitatea sa iniţiator, 

înregistrată sub nr. 95/17.12.2018; 
- raportul comun al comisiilor de specialitate a consiliului local FLORICA 

înregistrat sub nr.46/ 19.12.2018;  
- prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative nr. 27/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2) lit.e), alin.(3), art.3 alin.(1) din Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2), art. 2 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile HCL FLORICA nr. 15/31.05.2007 privind înfiinţarea serviciului 
de salubritate al comunei FLORICA, judeţul Buzău; 

- prevederile HCL FLORICA nr. 9/17.04.2009 privind aprobarea caietului de 
sarcini şi a regulamentului serviciului public de salubrizare menajeră al comunei 
Florica; 

în temeiul art.36, alin.(9), art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H OTARASTE 

 
Art.I Hotărârea Consiliului Local al comunei FLORICA nr. 

15/31.05.2007 privind înfiinţarea serviciului de salubritate al comunei FLORICA, 
judeţul Buzău, se modifică după cum urmează: 

Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art.1 – Se aprobă înfiinţarea serviciului public de salubrizare la nivelul  

U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău."   
2. După Articolul 1 se introduc două noi articole Art. 1^1 şi Art. 1^2 cu 
următorul  

cuprins: 
"Art. 1^1 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna FLORICA face 
parte  

din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, 
conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ale U.A.T. 
comuna FLORICA în scopul salubrizării localităţii. 

"Art. 1^2 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna FLORICA, se  



organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale U.A.T. comuna 
FLORICA. 

Art.II Hotărârea Consiliului Local al comunei FLORICA nr.  9/17.04.2009  
privind aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului serviciului public de 
salubrizare menajeră al comunei Florica, se abrogă. 

 

Art.III Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.IV Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei 
FLORICA. 

Art.V Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului UAT: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău pentru verificarea legalităţii, Primarului 

comunei FLORICA, Compartimentelor interesate şi se va aduce la cunoştinţa 

publică. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

Aldea Lenuţa 

 

Contrasemnează, 
                                                                            Secretar delegat, 

                                 Lupu Marcelica Adriana 
 

 

Nr. 46 

FLORICA, 28.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei FLORICA in sedinta 

din data de 28.12.2018  cu respectarea prevederilor art. 45  din Legea nr. 215/2001, a 
administratiei publice locale , republicata., cu un numar de 9 voturi pentru ,  0 abtineri si 0 
voturi impotriva, din numarul total de 9 consilieri in functie si 9 consilieri prezenti la 
sedinta 

 


