
 

 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

              HOTĂRÂRE 

privind completarea H.C.L. GHERĂSENI nr.20/30.06.2015 privind 

înfiinţarea serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului, a caietului 

de sarcini şi a modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare al comunei 

Gherăseni, judeţul Buzău 

 

 Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău, 

         Având în vedere: 
 

     - referatul de aprobare al primarului comunei GHERĂSENI, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 3738/22.06.2022; 
     - proiectul de hotărâre nr. 28/149/22.06.2022 privind completarea H.C.L. 

GHERĂSENI nr.20/30.06.2015 privind înfiinţarea serviciului de salubrizare, 

aprobarea regulamentului, a caietului de sarcini şi a modalităţii de gestiune a 

serviciului de salubrizare al comunei Gherăseni, judeţul Buzău 
     - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei GHERĂSENI înregistrat sub nr. 

3739/22.06.2022; 
     - raportul de avizare nr.3850/30.06.2022 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
     - raportul de avizare nr.3852/30.06.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul 

Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
     - raportul de avizare nr.3851/30.06.2022 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 

comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
      - prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

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

ulterioare; 
      - prevederile art.1 alin.(2) lit.e), art.3 alin.(4) şi art.28 alin.(1) din Legea 

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

şi completările ulterioare; 
     - prevederile art. 2 alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8), alin.(9), alin.(10) şi 

alin.(11) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     - prevederile din HCL GHERĂSENI nr.20/30.06.2015 privind înfiinţarea 

serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului, a caietului de sarcini şi a 

modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare al comunei Gherăseni, judeţul 
Buzău; 

 

 

 
 

 



 

    - prevederile din HCL GHERĂSENI nr.8/19.02.2020 privind completarea, 
modificarea şi/sau abrogarea unor hotărâri ale consiliului local al comunei 

Gherăseni, judeţul Buzău; 

    - prevederile art.5 lit.w), lit.cc) şi lit.kk), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) 
lit.n), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), art.580 alin.(4) şi  alin.(7), art.581 

alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art.I Hotărârea Consiliului Local al comunei GHERĂSENI nr.20 /30.06.2015 

privind înfiinţarea serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului, a 

caietului de sarcini şi a modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare al 
comunei Gherăseni, judeţul Buzău se modifică după cum urmează: 

  
1. După Art. 1^4  se introduc şase noi articole  Art. 1^5, Art. 1^6, Art. 1^7, Art. 

1^8, Art. 1^9 şi Art. 1^10  cu următorul cuprins: 
 
Art. 1^5 (1) Autorităţile administraţiei publice locale Gherăseni au obligaţia să 

implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, respectiv 
hârtie, mase plastice, metale şi sticlă; 

 
           (2) În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, 

economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor 
de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea 
unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, autorităţile administraţiei 
publice locale Gherăseni au obligaţia să implementeze un sistem de colectare 
separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de sortare 
prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii prevăzute la alin. (1). 

 
"Art. 1^6 - Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile 

similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de transfer şi de sortare, 
se transportă către staţiile de producere a compostului ori către alte instalaţii de 
procesare şi tratare adecvată, dacă valorificarea biodeşeurilor se face fără riscuri 

pentru sănătatea populaţiei şi mediului sau se transportă în vederea eliminării la 
depozitele de deşeuri.” 

"Art. 1^7 - La nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna GHERĂSENI, 
transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la 
deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorul licenţiaţ care are 
hotărâre de dare în administrare a acestei activităţi.” 

 
"Art. 1^8 - Unitatea administrativ-teritorială comuna GHERĂSENI are calitatea 

de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în 
recipientele amplasate în aria teritorială a comunei GHERĂSENI.” 

 
"Art. 1^9 - Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate 

în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorul licenţiat pentru 
prestarea activităţii în aria teritorială a comunei GHERĂSENI, constituie infracţiune 
de furt şi se sancţionează potrivit legii.” 



 
"Art. 1^10 - Operatorul licenţiat de către A.N.R.S.C. pentru prestarea 

activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor are obligaţia să 
ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice locale şi 
A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu.” 

 
 
Art.II Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

Art.III Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei 
GHERĂSENI. 

 
Art.IV Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al 

UAT: Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău pentru verificarea legalităţii, 

Primarului comunei GHERĂSENI, Compartimentelor interesate şi se va aduce la 

cunoştinţa publică. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, 

Iordache Georgică 

 

 
 

 

 
                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

                   Secretar general al comunei,  

                                                                                           Radu Nina 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în 
şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, - vot 

împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 

Gherăseni, 30 iunie 2022 

Nr.27                       
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