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HOTARAREA NR.27/29.05.2020

Privind infiintarea Serviciului public de salubrizare, aprobarea regulamentului propriu al
serviciului de salubrizare si al caietului de sarcini Comuna Valcelele

Avand in vedere:

-proiectul de hotarare  nr.27/29.05.2020 privind infiintarea serviciului de salubrizare, aprobarea
regulamentului propriu al serviciului de salubrizare si al caietului de sarcini comuna Valcelele:

-referatul de aprobare al primarului inreg. la nr1652./29.05.2020;
-raportul consilierului de achizitii publice inreg.la nr. 1651/29.05.2020:
-avizul comisiei de specialitate nr.1653/29.05.2020;

 - în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art.3 alin.(1), art. 8 alin.(1) şi alin.(3)
lit.a), lit.d) şi lit. i), art.22 alin. (1), alin.(2) lit.b), alin. (3) şi alin.(4) şi art.29 , art.30, art.32 din Legea
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 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;
            - 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 Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederile art. 129, ali.7), lit.n), art 139 alin.(1), si art.196 alin.1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 -
Codul administrativ,

HOTARASTE:

            Art.1. Se aprobă înfiinţarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna  Valcelele,
judeţul BUZĂU.

Art.2.  Se  aprobă  Studiul  de  fundamentare  privind  managementul  Serviciului  Public  de
Salubrizare  Menajera  al  comunei  Valcelele  prevăzut  în  anexa  3–  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.
           Art.3.Se  stabileşte  ca  administrarea  Serviciului  Public  de  Salubrizare  al  comunei
Valcelele să se realizeze prin gestiunea delegata pentru  următoarele activităţi:
a)  precolectarea,  colectarea  si  transportul  deseurilor  menajere,  inclusiv  ale  deseurilor  toxice
periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
b) sortarea deseurilor menajere;
c) organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;
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d) depozitarea controlata a deseurilor menajere;
e) infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora;
f)  colectarea  cadavrelor  animalelor  de  pe  domeniul  public  si  predarea  acestora  unitatilor  de
ecarisaj;
g) colectarea,  transportul,  depozitarea  si  valorificarea deseurilor  voluminoase provenite  de la
populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri
de echipamente electrice si electronice etc.);
h)  colectarea,  transportul  si  neutralizarea  deseurilor  animaliere  provenite  din  gospodariile
populatiei;
i)  colectarea,  transportul  si  depozitarea  deseurilor  rezultate  din  activitati  de  constructii  si
demolari.

Art.4. Se  aprobă  Regulamentul  propriu  serviciului  public  de  salubrizare  al  U.A.T.  comuna
Valcelele   judeţul  BUZĂU,  în  conformitate  cu  anexa  nr.1  la  prezenta  hotărâre,  parte  integrantă  din
aceasta.

 Art.5. Se aprobă Caietul  de sarcini al serviciului  de salubrizare al  U.A.T. comuna Valcelele,
judeţul Buzău, parte integranta din prezenta hotărâre, în conformitate cu anexa nr:2;

Art.6. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea orice alte prevederi contrare

Art.7.  Secretarul  delegat  al  comunei  Valcelele  va  comunica  prezenta  hotarare
autorităţilor şi persoanelor interesate.
            

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                         CONTRASEMNEAZA                   

           DRAGU ILIE                                                                                                      SECRETAR DELEGAT

                                                                                                           HOLBAN CATELUTA

Această  hotărâre  a  fost  adoptată  de Consiliul  Local  al   Comunei  Valcelele  în  şedinţa din data  de

29.05.2020,  cu  respectarea  prevederilor  art.  139,  alin.  (1)   din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul

Administrativ, cu un număr de          voturi pentru,        abţineri şi        voturi împotrivă, din numărul

total de         consilieri în funcţie şi        consilieri prezenţi la şedinţă.
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