
 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 
ORAȘUL  POGOANELE 

CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
          privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociație de 

Dezvoltare Intercomunitară “Eco Buzău 2009” la care orașul Pogoanele este 
membru asociat 

    
 
    Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
    Având in vedere : 

- Raportul d.lui Stancu Sandu, administrator public, înregistrat la nr. 30003/14.12.2022; 
- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al primarului orașului Pogoanele, 

înregistrat sub nr. 30004/14.12.2022. 
      -     Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Buzău 2009 înregistrată sub nr.           
7/16.12.2022; 
      -   Adresa Consiliului Județean Buzau înregistrată sub nr. 20329/14.12.2022 privind 
măsurile necesare a fi luate în vederea conformării cu prevederile Legii nr.101/2006 a 
serviciului de salubritate a localităților și respectiv cu prevederile Oedonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 133/2022; 
      -     Prevederile art. 89-91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

      -   Prevederile art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru 

modificarea și completarea Ordonaței de Urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul 

deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților 101/2006; 

      -    Prevederile art. 10 alin.(4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        -   Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.  
      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art.1. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, să  
exercite, în numele și pe seama UAT orașul Pogoanele, dreptul de a delega gestiune serviciilor 
de salubrizare pentru activitățile de sortare și depozitare deșeuri (derulare procedură și 
perfectare contract). 

Art.2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  



persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-
local/ . 
 
                      Președinte de ședință,                                  Contrasemnează Secretar General, 
                     Consilier Valeriu Vasile                                           Valentino Adrian Cotruță 
 
 
 
Nr.  93  / 20.12.2022 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 20 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi 
“împotriva”,  din numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


