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MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
 

pentru modificarea facilităţilor oferite de Societatea Comercială 
 ”RER Ecologic Service” SA Buzău pe perioada de derulare a 

 contractului de concesiune nr. 3450/2006  
 
 

 
Consiliul Local al municiului Buzău , judeţul Buzău , întrunit în şedinţă 

ordinară ;  
 Având în vedere :  

- expunerea  de  motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub 
nr. 42/CLM/2016 prin care se propune modificarea facilităţilor oferite de SC 
RER Ecologic Service SA Buzău pe perioada de derulare a contractului de 
concesiune nr. 3450/2006; 

- 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 art. 2 alin. (b), (c), şi (f) din Hotărârea Guvernului nr. 435 din 
28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a 
echipamentelor pentru agrement ; 

-prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 4 februarie 2014 
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă 
al populaţiei. 

În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit.d) şi alin.(6), lit.a-14), art. 45 alin. 
(1), 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 A R A S T E : 
 
             Art. 1.- Se aprobă modificarea facilităţilor oferite de SC ”RER Ecologic 
Service” SA Buzău pe perioada de derulare a contractului de concesiune nr.  
3450/2006 în sensul alocării sumei din facilităţile neefectuate, în valoare de 
377362 lei (fără TVA) pentru modernizarea unor locuri de joacă prin înlocuirea 
echipamentelor vechi, amenajarea de platforme îngropate şi securizarea 
platformelor de gunoi.   
 



-2- 
 

 Lucrările de modernizare a locurilor de joacă prin înlocuirea 
echipamentelor vechi, amenajarea platformelor îngropate şi securizarea  
platformelor de gunoi vor fi executate în baza evaluărilor din teren pentru 
fiecare obiectiv în parte.  
   

   Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului de 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 
 

PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Fănică Bârlă 
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                                                      SECRETARUL  

                                                    MUNICIPIULUI BUZĂU 
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Buzău, 25 februarie 2016 
Nr.26 
 
 
 
 
 
 
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 25 februarie 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 20 voturi pentru, - abţineri, şi - voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20  consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 


