
ROMANIA  
JUDEŢUL BUZĂU  

ORAŞUL POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

P r o i e c t  d e  H o t ă r â r e  n r .  1 2  
privind aprobarea delegării gestiunii Serviciului public de salubrizare al Oraşului Pogoanele, 

judeţul Buzău, prin contract de concesiune servicii 
 
 

                                                                                     Avizat Secretar general, 
                                                                                    Valentino Adrian Cotruță 

 
 

 
         Consiliul Local al oraşului Pogoanele judeţul Buzău; 
         Având în vedere: 

- raportul comun al compartimentului juridic, contabilitate și administratorului public, 
înregistrat sub nr. 2717 / 09.02.2023; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii  
actualizată; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 
de servicii; 

- Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, privind regimul deşeurilor; 
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și  

completările ulterioare; 
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și  

completările ulterioare; 
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – 

cadru al serviciilor de salubrizare a localităților; 
- Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu  

modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor; 
- Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare  

a deşeurilor; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 50/2000 privind masurile de colaborare dintre Ministerul 

Sănătatii si autoritățile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul 
sanatatii publice; 

- Ordinul Preşedintelui 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; 



- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini –  
cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului – cadru 
de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; 

- Legea 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 pentru mediu; 

- Hotărârea Consiliului local Pogoanele nr. 11/2009 privind aprobarea înfiinţării 
Serviciului public de salubrizare al Oraşului Pogoanele, judeţul Buzău; 

 
     În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n), art. 139,    
   alin. (3),  lit. h), art. 580, art. 581, alin. (2), art. 589 si art. 592 din Ordonanţa de urgenta nr.  
   57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1. Se aproba Studiul de fundamentare prevăzut in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. În conformitate cu revederile Studiului de fundamentare adoptat potrivit art. 1, 

se aprobă delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Oraşului Pogoanele, judeţul 
Buzău, pentru o perioada de 5 ani de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, 
cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional cu o durata cel mult egală în urma analizei privind 
eficiența economica a serviciului conform art. 32, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea Serviciului de salubrizare al 
Oraşului Pogoanele, judeţul Buzău prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului public de 
salubrizare al Oraşului Pogoanele, judeţul Buzău prin contract de concesiune prevăzut în 
Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modelul - cadru al Contractului de concesiune conform Anexei nr. 4 la 
prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă comisia cu atribuții privind organizarea licitației și evaluarea ofertelor 
conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. 

Art.7. Se împuterniceşte domnul Florin DUMITRAȘCU, Primarul Oraşului Pogoanele, să 
semneze contractul de delegare de gestiune prin concesiune cu operatorul rezultat în urma 
licitației serviciului public de salubrizare al Oraşului Pogoanele, judeţul Buzău. 

Art.8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Oraşului 
Pogoanele, prin aparatul său de specialitate și comisia desemnată conform art. 6. 

    Art. 9. 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/. 
 

 
Inițiator, 

Primarul orașului Pogoanele 
Ing. Florin Dumitrașcu 

 
 


