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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului 

 public de salubrizare din municipiul Buzău 
 

Consiliul Local al municiului Buzău , judeţul Buzău , întrunit în şedinţă 
ordinară ;  
 Având în vedere :  

- expunerea  de  motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub 
nr. 352/CLM/2016 prin care se propune aprobarea Caietelor de sarcini ale 
serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău; 

- raportul Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului , precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale Consilului Local al municipiului Buzău ;  

- prevederile art.12, alin.(3) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, republicată, 

- prevederile Ordinului ANRSC nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. 

În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit.d) şi alin.(6), lit.a-14), art. 45 alin. 
(1), art. 49 şi art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 
 
         Art. 1.- Se aprobă Caietul de sarcini pentru prestarea activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare din cadrul serviciului  public de salubrizare 
din municipiul Buzău, prevăzut în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
         Art. 2.- Se aprobă Caietul de sarcini pentru prestarea activităţii de 
curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheţ, din cadrul serviciului public de 
salubrizare din municipiul Buzău, prevăzut în Anexa nr.2 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 3.- Se aprobă Caietul de sarcini pentru prestarea activităţii de măturat, 
spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice din cadrul serviciului  public de 
salubrizare din municipiul Buzău, prevăzut în Anexa nr. 3 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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         Art. 4.- Se aprobă Caietul de sarcini pentru colectarea separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind 
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice, electronice 
şi acumulatori, prevăzut în Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. - Se abrogă art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 146 din 25 august 2005  pentru aprobarea Caietului de sarcini  
serviciilor publice de salubrizare din municipiul Buzău 

Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului de 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Constantin Florescu 
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Buzău, 24 noiembrie 2016  
Nr.234 
 
 
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 24 noiembrie 2016, cu respectarea prevederilor art.45, 
alin.(2), lit.a) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată 
şi actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 1 abţineri, şi - voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
                  


