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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 184 din data de 08.07.2020 
privind modificarea și completarea Anexei nr. 4 a HCL nr. 71/30.03.2020 pentru 

aprobarea Regulamentului și 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:  
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 206/CLM/08.07.2020; 
- raportul Direcției Tehnice nr. 72404/08.07.2020;  
- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău. 
- avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău. 
- prevederile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. i) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile Ordinului ANRSC nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 
 - prevederile Ordinului nr. 520/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului 
Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în 
administrația publică; 
- adresa nr. _____ din 09.07.2020 a responsabilului cu societatea civilă, din 
cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri. 

 
            În temeiul art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. c) și d), alin. (6), lit. a), alin. (7), 
lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. 
(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
 

 

 

 



H O T Ă R Ă S T E : 
         
  
         Art.1.    Se aprobă Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini pentru prestarea 
activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de 
salubrizare al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru 
aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de 
salubrizare din municipiul Buzău, în sensul că la Programul unitar de dezinsecție 
– tip vectori țâțari, căpușe, se completează cu pct. 3 care va avea următorul 
cuprins: 

”Se va realiza operațiunea de aviotratament, de două ori pe an, pe toată 
raza Municipiului Buzău.'' 
         Art. 2.  Celelalte prevederi din HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea 
Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din 
municipiul Buzău rămân nemodificate. 
         Art. 3.  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
     INIȚIATOR 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
 
 

                
                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                    
                             Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR- 
Nr. 206/CLM/08.07.2020 

 
 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 4 a HCL 
nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale 

serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău 
 

 
Conform prevederilor Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localităților, salubrizarea localităţilor este un serviciu public local de gospodărie 

urbană, reglementat, organizat, coordonat, condus, monitorizat şi controlat de 

autorităţile administraţiei publice locale. 

 Primăria Municipiului Buzău a realizat în perioada 17-30.06.2020 prima 
etapă a programului de dezinsecție la sol, pe domeniul public și a făcut 
numeroase adrese către toți agenții economici, instituțiile publice, cetățenii cu 
gospodării individuale și asociații de proprietari/locatari care dețin spații în 
Municipiul Buzău, de a efectua acțiunile de dezinsecție  în spațiile deținute,  
concomitent cu acțiunile municipalității, pentru asigurarea unei eficiențe maxime 
a acestor acțiuni, însă acesția nu au făcut demersuri pentru respectarea 
obligațiilor legale. 
         Activitatea de dezinsecție la nivel comunitar este necesară pentru 
eliminarea riscurilor de îmbolnăvire a populației, cât și pentru scăderea sau 
eliminarea disconfortului produs de insecte. 
         Având în vedere adresa nr. 7065/06.07.2020 a Direcției de Sănătate 
Publică Buzău prin care suntem înștiințați de faptul că pe teritoriul județului Buzău 
a fost înregistrat primul caz de incubație pentru infecția cu virul West Nile, precum 
și a numeroaselor reclamații ale cetățenilor pe site-ul buzaucityreport.ro prin care 
se plâng de disconfortul creat de insecte, propunem modificarea Programului 
unitar de dezinsecție – tip vectori țâțari, căpușe, Anexă nr.4 a HCL nr. 
71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale 
serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău prin realizarea operațiunii 
de aviotratament pe toată raza Municipiului Buzău.  
         În sensul celor de mai sus propun adoptarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și 
Caietelor de sarcini ale serviciului  public de salubrizare din municipiul Buzău, în 
forma prezentată. 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
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JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Direcția Tehnică - 

Nr. 72404/08.07.2020 
 

 

 

RAPORT   DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.4 a HCL 
nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale 

serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău 
 
 

 Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor publice de 
gospodărie urbană, aşa cum sunt reglementate prin Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilități publice. 
         Activitatea de dezinsecție la nivel comunitar este necesară pentru 
eliminarea riscurilor de îmbolnăvire a populației, cât și pentru scăderea sau 
eliminarea disconfortului produs de insecte. 
 Primăria Municipiului Buzău a realizat în perioada 17-30.06.2020 prima 
etapă a programului de dezinsecție la sol, pe domeniul public și a făcut 
numeroase adrese către toți agenții economici, instituțiile publice, cetățenii cu 
gospodării individuale și asociații de proprietari/locatari care dețin spații în 
Municipiul Buzău, de a efectua acțiunile de dezinsecție  în spațiile deținute,  
concomitent cu acțiunile municipalității, pentru asigurarea unei eficiențe maxime 
a acestor acțiuni, însă acesția nu au făcut demersuri pentru respectarea 
obligațiilor legale. 
         Având în vedere adresa nr. 7065/06.07.2020 a Direcției de Sănătate 
Publică Buzău prin care suntem înștiințați de faptul că pe teritoriul județului Buzău 
a fost înregistrat primul caz de incubație pentru infecția cu virul West Nile, precum 
și a numeroaselor reclamații ale cetățenilor pe site-ul buzaucityreport.ro prin care 
se plâng de disconfortul creat de insecte, propunem modificarea Programului 
unitar de dezinsecție – tip vectori țâțari, căpușe, Anexă nr.4 a HCL nr. 
71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale 
serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău prin realizarea operațiunii 

de aviotratament pe toată raza Municipiului Buzău.  
         În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui. 
 
 

Director executiv, 
Ileana Bănucu 
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