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H O T Ă R Â R E   
 pentru aprobarea Strategiei  privind dezvoltarea  

 şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a  
serviciului de salubrizare din municipiul Buzău 

 
 
  

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

- expunerea  de  motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub 
nr. 18.048/2014  prin  care se propune aprobarea strategiei privind dezvoltarea  
şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din 
municipiul Buzău ; 

- raportul Direcţiei Tehnice, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale 
Consilului Local al municipiului Buzău ;  

- prevederile Legii nr.101/2006 , art.5 alin. (1) privind salubrizarea 
localităţilor, cu completările şi modificările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 
-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1037/2010 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice; 
-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 

şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 
În temeiul art.36, alin(1) şi alin.(4) lit.e), art.45, alin(1), art.115, alin(1), lit.b) 

din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

          
 

 Art.1 - Se aprobă Strategia privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen 
mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Buzău, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 
         

 



Art.2 - Hotărârea nr.135/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
pentru aprobarea strategiei privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu 
şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Buzău se abrogă.    
        Art. 3 - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice şi 
Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, vor aduce la  îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI 
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Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru , - voturi împotrivă şi - 
abţineri din numărul total de 23 de consilieri în funcţie. 
 
        
 


