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JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  SĂGEATA  

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind instituirea unor puncte de colectare a deşeurilor pe raza comunei 

SĂGEATA , județul BUZĂU 

 
 
 Consiliul Local al comunei  Săgeata , întrunit în şedinţă ordinară; 
 

Având în vedere:  
- referatul de aprobare al primarului comunei Săgeata, înregistrat sub nr. 

222/30.09.2022; 

- raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Săgeata , judeţul Buzău, 
înregistrat sub nr.223/30.09.2022; 

-rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului   local al  

comunei Săgeata , judeţul Buzău ; 
- prevederile art.120 alin.(1), şi art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, 

republicată; 
 - prevederile art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 - prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2009, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
-anexa nr. 65  din H.G. nr. 1348/ 2001 privind atestarea  domniului public  al 

județului Buzău , precum și   al municipiului, orașelor  și comunelor din județul Buzău; 
- prevederile art.4,art.7,art.21,art.33, art.60 alin.1 pct.A lit.d şi lit.h) si alin.(2) din 

O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 

-prevederile art. 3 , art. 4 și art. 8   alin.(1) lit. c) și d)  din Ordonanța  Guvernului  
nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale , cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.10 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr.5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată,  modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. d) si alin.(7) lit. i), art.139 alin.(1) şi art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

     Art.1. (1). Se aprobă constituirea următoarelor puncte de colectare a deşeurilor, 
pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi 
carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv 

saltele şi mobilă, în conformitate cu anexa nr.1 . 

               (2). Pentru colectarea deşeurilor din lemn şi ambalaje şi deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri 
voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, operatorul serviciului de salubrizare activitatea de 
colectare separat şi transport 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 va prezenta autorităţii administraţiei publice locale care va aduce la 
cunoştinţa celor interesaţi, un program de colectare trimestrială, din poartă în poartă, 
pentru aceste deşeuri. 



            
 
 
                  (3). Se aprobă constituirea următoarelor puncte de colectare separată a 

deşeurilor periculoase provenite de la populaţie, în conformitate cu anexa nr.2.  

         Art.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .               
         Art.3.(1). Depozitarea deşeurilor se va realiza numai după aprobarea de către 

viceprimarul comunei Săgeata  a cererii de depozitare, formulate de către producătorii de 
astfel de deşeuri . 

                  (2). Descărcarea deşeurilor se va realiza în prezenţa unui salariat al 

Primăriei comunei Săgeata , judeţul Buzău . 
        Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  viceprimarul 

comunei Săgeata ,județul Buzău..  
       Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general delegat  al 

comunei: Instituţiei Prefectului – Judeţul BUZĂU pentru verificarea legalităţii, Primarului 
comunei Săgeata , Compartimentelor interesate şi se va aduce la cunoştinţa publică. 

 

                Nr.45 

            Săgeata , 31  OCTOMBRIE  2022  

 

           Preşedinte  de şedinţă,                                                Contrasemnează,  
                      Consilier,                                  Secretarul general  deleagt  al comunei, 

                  Enache FILIP                                                       Elena PETRACHE  

 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Săgeata , judeţul Buzău  în 
şedinţa ordinară din data de 31 OCTOMBRIE  2022, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,  cu :12  
voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , din  numărul total  de  13  consilieri  în  funcţie  şi  12  
consilieri  locali prezenţi.                            

 



Anexa nr.1  la  H.C.L.  SĂGEATA nr. 45 din 31.10.2022 

 

 
Lista punctelor de colectare separată a deşeurilor constituite pe raza teritorial administrativă a comunei Săgeata , 
judeţul Buzău în scopul oferirii populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, 
sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de 

baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumire punct colectare 

Amplasament 

Sat/stradă/număr 

1 Şcoala  Banița  Sat Banița, com. Săgeata , jud. Buzău 

 
 

 
                           Preşedinte  de şedinţă,                                                                       Contrasemnează,  
                                  Consilier,                                                                         Secretarul general delegat al comunei, 

 

                       Enache FILIP                                                                                    Elena PETRACHE  
 


