
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA  
 

 
  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea unor hotărâri ale consiliului local al comunei Săgeata, judeţul 

Buzău, adoptate în ceea ce priveste Serviciul de salubrizare  

 
 Consiliul Local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , 
 

 

 Având în vedere, 

- referatul de aprobare al viceprimarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , 

care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform prevederilor 

art.163 alin (1) din OUG nr.57/2013 privind Codul administrativ, înregistrat sub 

nr. 70/23.03.2020; 

- raportul de specialitate al Biroului buget contabilitate , impozite şi taxe 

locale, achiziţii publice , resurse umane şi salarizare  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Săgeata, înregistrat sub nr. 71/23.03.2020; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local Săgeata , 

În conformitate cu : 

 - prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

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

ulterioare; 

 - prevederile art.3 alin.(4), art.28 alin.(2) lit.a), alin.4), alin.(6) şi alin.(7), din 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.8 alin.(1) şi art.17 alin.(1) din Legea 101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.2 din Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind 

aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 



 - prevederile art.129 alin.(1) din anexa la Ordinul nr. 82/2015 al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

 - prevederile art.5 lit.w), lit.cc) şi lit.kk), art.92 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi lit.f), 

art.108 lit.a), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi lit.d), alin.(6) lit.a) şi lit.b), alin.(7) 

lit.n), art.130, art.139 alin.(1), alin.(3) lit.g) şi lit.h), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) 

lit.a), art.287 lit.b), art.290, art.297 alin.(1) lit.a) şi lit.d), alin.(2), art.299, art.300 

alin.(1), art.362 alin.(2), art.580 alin.(4) şi alin.(7) şi  art.581 alin.(3) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 - prevederile HCL Săgeata nr. 23/30.03.2018 privind reorganizarea 

“Serviciului Public de Salubritate” fără personalitate juridică, din structura 

aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, într-un 

serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local Săgeata, 

sub denumirea “Serviciu Local de Salubrizare Săgeata”; 

 - prevederile HCL Săgeata nr.48/31.07.2018 privind modificarea Statului de 

funcţii aferent Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public cu 

personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul 

Buzău; 

 - prevederile HCL Săgeata nr.19/31.03.2020 privind înfiinţarea şi 

organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Săgeata, 

judeţul Buzău 

 În temeiul art. 129 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art.1 Hotărârea Consiliului Local  Săgeata nr. 23/30.03.2018 privind 

reorganizarea “Serviciului Public de Salubritate” fără personalitate juridică, din 

structura aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, 

într-un serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local 

Săgeata, sub denumirea “Serviciu Local de Salubrizare Săgeata”, se modifică după 

cum urmează:  

1. Alineatul (1) al Articolului 2 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 



(1) Serviciul “SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA” se 

organizează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică este înfiinţat 

şi organizat de şi în subordinea Consiliului Local al comunei Săgeata, judeţul Buzău 

şi are ca principală sarcină furnizarea serviciului public de salubrizare/activităţi ale 

acestuia, în conformitate cu hotărârea de dare în administrare,  serviciu public 

organizat pentru satisfacerea nevoilor comunităţii locale ale UAT comuna Săgeata, 

serviciu public ce are ca formă de gestiune, gestiunea directă. 

  

2. După alineatul (2) al Articolului 2 se introduc patru noi alienate 

alineatul (2^1), alineatul (2^2), alineatul (2^3) şi alineatul (2^4) cu următorul 

cuprins: 

(2^1) Serviciul “SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA” îşi 

desfăşoară activitatea în baza hotărârii de dare în administrare cu privire la 

prestarea serviciului public de salubrizare al comunei şi operarea sistemului de 

utilităţi publice aferent acestuia. 

(2^2) Serviciul “SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA” se 

organizează şi funcţionează pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare. 

(2^3) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului serviciului  

“SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA” se reportează în anul următor 

cu aceeaşi destinaţie. 

(2^4) Disponibilităţile provenite din fonduri externe nerambursabile sau 

din împrumuturi destinate cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează 

potrivit acordurilor de finanţare încheiate. 

 

3. Alineatul (3) al Articolului 2 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

(3) Se aprobă ca serviciul “SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE 

SAGEATA” să desfăşoare activităţile ce vor fi date în administrarea serviciului prin 

hotărârea de dare în administrare, activităţi ce aparţin serviciului public de 

salubrizare, aşa cum sunt ele prezentate la art.2 alin.(3) din Legea nr.101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, şi care îşi găsesc corespondent pentru societăţile comerciale în 

următoarele coduri CAEN astfel: 

 

CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase; 



a) CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri (transportul 

deşeurilor colectate – deşeurilor municipale şi de construcţie, cu excepţia 

deşeurilor toxice şi periculoase) 

b) CAEN 8129 – Alte activităţi de curăţenie. 

 

4. Alineatul (4) al Articolului 2 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

(4) Serviciul “SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA” 

poate exercita şi orice alte activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare, 

imobiliare sau de altă natură, dar numai din sfera furnizării serviciului public de 

salubrizare, care au legătură directă sau indirectă cu activităţile ce vor fi date în 

administrarea serviciului prin hotărârea de dare în administrare sau care pot facilita 

realizarea acestora. 

 

5. După alineatul (4) al Articolului 2 se introduce un nou alineat, 

alineatul (5) cu următorul cuprins: 

(5) Se aprobă modelul procesului verbal pentru preluarea de către  

“SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA” respectiv predarea de către 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

SĂGEATA a gestiunii şi inventarului necesar funcţionării, în conformitate cu anexa 

nr.9, la prezenta hotărâre. 

 

6. Alineatul (1) al Articolului 3 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

(1) Se aprobă numărul de personal al serviciului “SERVICIUL 

LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA” la nivelul a 8 posturi, organigrama, statul de 

funcţii şi structura acestuia fiind prezentate în conformitate cu anexele nr.2 şi nr.3 la 

prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

 

7. După alineatul (1) al Articolului 3 se introduce un nou alineat, 

alineatul (1^1) cu următorul cuprins: 

(1^1) Organigrama şi Statul de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului comunei şi a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din 

subordinea consiliului local al comunei Săgeata se modifică în mod corespunzător. 

 

 



8. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art.4 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a 

serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea 

infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 

finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi 

aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a 

următoarelor principii: 

a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale 

sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor 

pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 

b) menţinerea echilibrului contractual. 

 

9. După alineatul (4) al Articolului 5 se introduc trei noi alineate, 

alineatul (5), alineatul (6) şi alineatul (7) cu următorul cuprins: 

(5) Se aprobă modelul fişei postului şef serviciu al serviciului                    

" SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA ", în conformitate cu anexa 

nr.10 la prezenta hotărâre. 

(6) Se împuterniceşte Primarul comunei Săgeata, în limita 

competenţelor legale ale acestuia, să emită orice alte acte necesare organizării, 

funcţionării şi desfăşurării activităţilor serviciului “SERVICIUL LOCAL DE 

SALUBRIZARE SAGEATA”, în conformitate cu prevederile legale. 

(7) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul 

serviciului “SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA” se face de către şeful 

de serviciu, în condiţiile legii. 

 

10. Articolul 6 se abrogă 

 

11. Alineatul (2) al Articolului 7 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

(2) Se aprobă ca pe toate actele emise de serviciul “SERVICIUL 

LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA” să se menţioneze “SERVICIUL LOCAL DE 

SALUBRIZARE SAGEATA”. 

 

 



12. După alineatul (2) al Articolului 7 se introduce un nou alineat, 

alineatul (3), cu următorul cuprins: 

(3) Se aprobă modelul contractului de Comodat pentru sediul 

social/domiciliul fiscal al serviciului “SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE 

SAGEATA” , conform cu anexa nr.11 la prezenta hotărâre 

 

13. După alineatul (5) al Articolului 8 se introduc trei noi alineate, 

alineatul (6), alineatul (7) şi alineatul (8) cu următorul cuprins: 

(6) Se împuterniceşte primarul comunei Săgeata să aducă modificări 

şi completări la fişa postului şefului serviciului “SERVICIUL LOCAL DE 

SALUBRIZARE SAGEATA”, în conformitate cu prevederile legale. 

(7) Se împuterniceşte primarul comunei Săgeata să emită, dispoziţia 

de numire în funcţie a şefului serviciului “SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE 

SAGEATA”, rezultat în urma concursului/examenului de ocupare sau transferului 

pentru funcţia de Şef serviciu, în conformitate cu procedurile şi criteriile ce vor fi 

aprobate de către consiliul local al U.A.T. comuna Săgeata, la propunerea primarului, 

în condiţiile legii. 

(8) Se împuterniceşte primarul comunei Săgeata să emită, dispoziţia 

privind împuternicirea persoanei ce va coordona activitatea serviciului “SERVICIUL 

LOCAL DE SALUBRIZARE SAGEATA”. 

 

14. După Articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1 cu 

următorul cuprins: 

Art.14^1 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

15. Se aprobă modificarea anexelor nr. 2 şi nr.3 (organigrama şi statul 

de funcţii şi structura) la HCL 23/30.03.2018 privind reorganizarea “Serviciului 

Public de Salubritate” fără personalitate juridică, din structura aparatului de 

specialitate al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, într-un serviciu cu 

personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local Săgeata, sub 

denumirea “Serviciu Local de Salubrizare Săgeata”, în conformitate cu anexele nr.1 

şi nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

 



16. Se aprobă modificarea anexei nr. 4 (Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al „Serviciului Local de Salubrizare Săgeata”) la HCL 

23/30.03.2018 privind reorganizarea “Serviciului Public de Salubritate” fără 

personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului 

comunei Săgeata, judeţul Buzău, într-un serviciu cu personalitate juridică 

organizat în subordinea Consiliului local Săgeata, sub denumirea “Serviciu Local 

de Salubrizare Săgeata”, în conformitate cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte 

integrantă din aceasta. 

 

17. Se aprobă anexa nr. 9  (procesul verbal de predare preluare) la HCL 

23/30.03.2018 privind reorganizarea “Serviciului Public de Salubritate” fără 

personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului 

comunei Săgeata, judeţul Buzău, într-un serviciu cu personalitate juridică 

organizat în subordinea Consiliului local Săgeata, sub denumirea “Serviciu Local 

de Salubrizare Săgeata”, în conformitate cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre, parte 

integrantă din aceasta. 

 

18. Se aprobă anexa nr. 10  (model fişa de post şef serviciu) la HCL 

23/30.03.2018 privind reorganizarea “Serviciului Public de Salubritate” fără 

personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului 

comunei Săgeata, judeţul Buzău, într-un serviciu cu personalitate juridică 

organizat în subordinea Consiliului local Săgeata, sub denumirea “Serviciu Local 

de Salubrizare Săgeata”, în conformitate cu anexa nr.5 la prezenta hotărâre, parte 

integrantă din aceasta. 

 

19. Se aprobă anexa nr. 11  (model contract sediu/domiciliu fiscal) la 

HCL 23/30.03.2018 privind reorganizarea “Serviciului Public de Salubritate” fără 

personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului 

comunei Săgeata, judeţul Buzău, într-un serviciu cu personalitate juridică 

organizat în subordinea Consiliului local Săgeata, sub denumirea “Serviciu Local 

de Salubrizare Săgeata”, în conformitate cu anexa nr.6 la prezenta hotărâre, parte 

integrantă din aceasta 



20. În tot textul HCL 23/30.03.2018 privind reorganizarea “Serviciului 

Public de Salubritate” fără personalitate juridică, din structura aparatului de 

specialitate al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, într-un serviciu cu 

personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local Săgeata, sub 

denumirea “Serviciu Local de Salubrizare Săgeata”, denumirea „ Serviciu Local de 

Salubritate Săgeata” se înlocuieşte cu „Serviciul Local de Salubrizare Sageata”. 

 

Art.2 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Săgeata nr.48/31.07.2018 privind modificarea 

Statului de funcţii aferent Serviciului Local de Salubrizare Săgeata, serviciu public 

cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Săgeata, judeţul 

Buzău, îşi încetează aplicabilitatea  

 

        Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de domnul Ilie 

Constantin , viceprimarul comunei Săgeata , judeţul Buzău , care îndeplineşte 

atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.163 alin (1) dinOUG 

nr.57/2019 , privind Codul administrativ , cu modificările şi completările 

ulterioare, prin intermediul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate.  

 

 Art.4.Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi instituţiilor interesate (Instituţiei Prefectului -Judeţul Buzău, 

Primarului Comunei Săgeata ,A.N.R.S.C., Serviciului Public de Salubrizare ). 

 

            

 

         PT.Primar ,                                                Avizează 

               Viceprimar                              Secretar General al Comunei,                                                                                                                                                                                       

            Ilie Constantin                                    Viorica Raimonda Iancu  

          

 

 

 

  Nr.20 , Sageata – Buzau , 23.03.2020                      
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            


