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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de 
sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 

al comunei Puiești, prin concesiune 

 

 
Consiliul local al comunei Puiești, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 
 -referatul de aprobare al Primarului Comunei Puiești, înregistrat la nr. 
93/2022; 
 -raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Puiești, înregistrat la nr 94 /2022; 
 -avizele comisiei de specialitate a Consiliului local; 
 -circulara Instituției Prefectului-Județul Buzău nr. 10100/26.07.2018, 
înregistrată la Primăria Puiești sub nr. 4444/27.07.2018; 
 -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind 
regimul deşeurilor cu modificările si completările ulterioare; 
 -prevederile art.l alin.(2), lit.”e”, art.8, alin.(l) și alin.(3), lit.”d”-”d1” , art.22 
alin.(l), alin.(2) şi alin.(3), art. 24 şi art. 29 alin.(l) şi alin.(9) din Legea nr.51/a 
serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare; 
 -prevederile art.6, alin.(l), lit.”e” și ”h”, art.12, art.14 din Legea nr. 
101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 -prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.82/2015 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2021 privind depozitarea 
deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare; 
 -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului 
naţional de gestionare a deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare; 
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 -prevederile Ordonanței Guvernului nr.50/2000 privind măsurile de 
colaborare dintre Ministerul Sănătății şi Familiei şi autoritățile administrației 
publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 -prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.109/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 
 -prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.112/2007 privind 
aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
cu modificările si completările ulterioare; 
 -prevederile Legii nr.31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul de mediu ; 
 -prevederile Hotărârii Consiliului local Puiești nr.11/29.05.2009 privind 
înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare Puiești şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestuia; 
 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. ”d”, alin.(7) , lit.”n” și ”s” art. 139, alin. 
(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.l. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al 
Comunei Puiești, prin concesiune, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în 
vigoare a contractului de concesiune, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional 
cu o durată cel mult egală cu durata inițială, cu aprobarea consiliului local. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului public 
de salubrizare al comunei Puiești, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare al comunei 
Puiești, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului 
public de salubrizare al comunei Puiești, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă contractul pentru delegarea gestiunii serviciului public de 
salubrizare al comunei Puiești, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuternicește Primarul comunei Puiești să desemneze componența 
comisiei de licitație și evaluare a ofertelor. 
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Art.7. Se împuternicește Primarul comunei Puiești, doamna Rodica BÂRLA să 
semneze în numele și pe seama Consiliului local, contractul de delegare a gestiunii 
prin concesiune cu operatorul rezultat în urma licitației. 

Art.8. Anexele nr. 1 la 4 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
Art.9.Primarul comunei Puiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
Art.10. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităților și persoanelor interesate. 
 

  
 
  
        
  Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
     Florentin Jugănaru                   Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.19 PUIEȘTI-BUZĂU ,  31.03.2022 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data 
de 31.03.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1), (majoritate simplă) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 
13 voturi ”pentru” ,0 ”abțineri”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 

consilieri locali prezenți la ședință. 
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