
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU  

  CONSILIUL LOCAL COMUNA MOVILA BANULUI  
 
HOTĂRÂREA  36/23.05.2019 

 
privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. 

comuna MOVILA BANULUI, judeţul Buzău  
 
 Consiliul Local al comunei MOVILA BANULUI, 
 
 Având în vedere, 
 

- raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului U.A.T. comuna MOVILA BANULUI înregistrat sub nr. 
 2402/07.05.2019; 

- expunerea de motive a primarului U.A.T. comuna MOVILA 
BANULUI în calitatea sa iniţiator, înregistrată sub nr. 2401/07.05.2019 

- raportul comisiei de specialitate a consiliului local al U.A.T. comuna 
MOVILA BANULUI înregistrat sub nr2405/07.05.2019 
 - propunerile de indicatori de performanţă ai serviciului de salubrizare 
al U.A.T. comuna MOVILA BANULUI, judeţul Buzău, înregistrati şub 
nr.1773/29.03.2019 

- în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art.3 
alin.(1), art. 8 alin.(1) şi alin.(3) lit.d) şi lit. i), art.22 alin. (1), alin.(2) lit.a), 
alin. (3) şi alin.(4) şi art.28 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) din Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi 
alin.(3), art.3, art.4 alin.(1), alin.(2) şi alin.(4), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) 
lit.h) şi lit.i), art.8 alin.(1), art.12 alin.(1) lit.a), alin.(2) şi alin.(3) şi art.14 
alin.(1) şi alin.(2) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare 

- în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C 
nr.82/2015 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de 
salubrizare a localitaţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 



 - în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C 
nr.111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de 
salubrizare a localitaţilor; 

- prevederile HCL nr.8 / 29.02.2016 - privind înfiinţarea serviciului 
de salubrizare, aprobarea strategiei, aprobarea regulamentului şi a caietului 
de sarcini şi adoptarea modaltăţii de gestiune a serviciului de salubrizare al 
comunei MOVILA BANULUI, judeţul Buzău; 

- prevederile art. 36 alin.(6) şi art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată cu  modificările și completările 
ulterioare; 

 
Hotărăște: 

 
 
 Art.1 Se aprobă organizarea serviciului public de salubrizare la 
nivelul U.A.T. comuna  MOVILA BANULUI, judeţul Buzău. 
 Art.2 (1) Se adoptă ca modalitate de gestiune, gestiunea directă pentru 
următoarele activităţi ale serviciului de salubrizare: 
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. 
  (2) Pentru celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare şi 
anume: 
  a) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi 
energetice a deşeurilor; 
  b) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 
municipale şi deşeurile similare; 
  c) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de 
sortare; 
  d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
  e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 
  f) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare; 



  g) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare 
a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 
  h) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea, 
în funcţie de evoluţia ulterioară a serviciului se va opta pentru gestiunea 
directă sau gestiunea delegată. 
 Art.3 Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului public de 
salubrizare al U.A.T. comuna MOVILA BANULUI judeţul Buzău, în 
conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art.4 Se aprobă Regulamentul propriu serviciului public de 
salubrizare al U.A.T. comuna MOVILA BANULUI  judeţul Buzău, în 
conformitate cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art.5 Se aprobă indicele mediu de producere a deşeurilor pentru 
comuna Movila Banului Im = 0,30 kg/locuitor x zi. 

Art.6 Se aprobă Caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare al 
U.A.T. comuna MOVILA BANULUI, judeţul Buzău, parţi integrante din 
prezenta hotărâre, în conformitate cu anexele nr.: 

3.1 – Caiet de sarcini pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna 
MOVILA BANULUI, 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 - Caiet de sarcini pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna 
MOVILA BANULUI, activitatea: colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora; 

3.3 - Caiet de sarcini pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna 
MOVILA BANULUI, activitatea: colectarea cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare, 

Art.7 Se aprobă indicatorii tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele 
asumate la nivel naţional, în conformitate cu anexa nr.4, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.. 
 Art.8 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea. 
 Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  
primarul comunei  MOVILA BANULUI. 
 Art.10 Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judeţului Buzău 
- Primarului U.A.T. comuna MOVILA BANULUI; 



- A.N.R.S.C.; 
- Compartimentelor de specialitate interesate. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dumitru Paul 

Contrasemneaza  
Iosiv Mirela  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei MOVILA 
BANULUI  in sedinta din data de    23.05.2019  cu respectarea prevederilor 
art. 45  din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale , rep. , cu un 
numar de 10 voturi pentru ,  0abtineri si 0voturi impotriva , din numarul total 
de 11consilieri in functie si 10consilieri prezenti la sedinta 
 


