
Pagina 1 din 2 

 

 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea asigurării continuității serviciului/activităților licențiate 
aferente Contractului de Concesiune a Serviciilor publice de Salubrizare a 

Comunei Puiești nr.609/04.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, 
până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de 

zile, începând cu data de 01.04.2022 
 
 

 Consiliul local al comunei Puiești, județul Buzău, 
 Având în vedere: 

-referatul Primarului comunei Puiești de inițiere0 a proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.96/2022; 

-raportul compartimentului de specialitate/Secretarului general al comunei 

nr.97/2022; 

-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Puiești 
anexate la hotărâre; 

-adresa nr.952357/10.02.2022 de la A.N.R.S.C. prin care solicită măsurile 
adoptate la nivelul comunei în vederea asigurării continuității furnizării/prestării 
serviciului în condiții conforme cu legislația specifică; 

-Contractul de concesiune nr.609/04.03.2010 încheiat între Consiliul Local 
Puiești și S.C. RER SUD S.A. BUZĂU 

-prevederile art.33, alin. (2), lit.”c” și alin.(3) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-prevederile art.50 lit.”a”, art.52 din H.G. nr.745/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de 

utilități publice, cu modificările şi 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”, 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă asigurarea continuității serviciului/activităților licențiate 
aferente Contractului de Concesiune a Serviciilor publice de Salubrizare a Comunei 

Puiești nr.609/04.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, până la 
preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, 
începând cu data de 01.04.2022. 
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 Art.2. Pimarul comunei Puiești, prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul general al comunei Puiești va asigura comunicarea hotărârii 
instituțiilor și autorităților interesate. 

 
  
 

  Inițiator,         Avizat pentru legalitate, 
           Primar,     Secretar general al comunei, 
         Rodica Bârlă                 Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.20 PUIEȘTI-BUZĂU ,  28.02.2022 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data 
de ______ 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 -- voturi 

”pentru” ,-”abțineri”  și -voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și -consilieri locali 

prezenți la ședință. 
 

 


