
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației privind asigurarea continuității serviciului de 

salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățile “colectarea separată  

și transportul separat al deșeurilor și al deșeurilor similare provenind din activități 

comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice, 

baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, 

generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a 

acestora; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, măturat, spălat, stropit și 

întreținerea căilor publice; dezinsecție, dezinfecție și deratizare” 

 

Consiliul Local al municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 

extraordinară; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

351/CLM/15.10.2020; 

- raportul nr. 113.922/15.10.2020 al Direcției Tehnice; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 din Legea nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare al localităților, republicată, actualizată; 

- prevederile art. 104, alin. (1), lit c) coroborat cu art. 104, alin. (4) din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 
  - Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 
şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările 
ulterioare;    

- Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor;  

- Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor;  

- Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor;  



- Hotărârea Consiliului Local Pentru Situații de Urgență nr. 12/12.10.2020 prin 
care se constată că asigurarea continuității serviciului public de salubrizare în Municipiul 
Buzău este o măsură strict necesară și se vor implementa cu celeritate dispozițiile 
legale pentru atribuirea contractului de delegare în regim de urgență. 

 
În temeiul art. 129, alin. 1, 2, lit. c și d, alin. 6, lit. a, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1, 

3, lit. g, coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1.- Se ia act de necesitatea asigurării continuității serviciului public de salubrizare 
al Municipiului Buzău, pentru activitățile: 

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 
deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, 
inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, 
colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 
de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora  

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț 

- măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice 

- dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

Art. 2. – Se aprobă modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică pentru 

asigurarea continuității serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, pentru 

activitățile: 

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, 

inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 

echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, 

colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora  

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț 

- măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice 

- dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

prin negociere, fără publicare a unui anunț de participare în conformitate cu 

prevederile art. 104, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Se aprobă documentația necesară în vederea asigurării continuității serviciului 

public de salubrizare în Municipiul Buzău, pentru activitățile: 

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, 

inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 

echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, 

colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora  

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț 



- măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice 

- dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

însemnând caietele de sarcini, regulamentul și indicatorii de performanţă şi de evaluare 

a serviciului. 

Art. 4. – Se aprobă modelul contractului de servicii în vederea asigurării continuității 

serviciului public de salubrizare în Municipiul Buzău pentru activitățile: 

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, 

inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 

echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, 

colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora  

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț 

- măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice 

- dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

 

Art.5.- Se aprobă Anexa - Model contract de servicii privind asigurarea continuitatii 
serviciului de salubrizare în Municipiul Buzău,care cuprinde urmatoarele activități: 
Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de 
pe căile publice și menținerea în funcțiune a acsetora pe timp de polei sau îngheț; 
colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipal și al deșeurilor similar 
provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colecate 
separate, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echiapmente electrice și 
electronice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din 
locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară 
a acestora; activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (însoțită de anexele 1-

7).  

Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice și Serviciul 

Investiții, achiziții publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier local Ionuț - Sorin Apostu 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 

 

Buzău, 20 octombrie 2020 
Nr. 234 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 20 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, 3, lit. g, coroborat cu 
art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 6 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie şi  23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Doamna consilier local Maria Ionescu nu votează. 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

- P R I M A R - 

Nr. 351/CLM/15.10.2020 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației privind asigurarea 
continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățile 

“colectarea separată și transportul separat al deșeurilor și al deșeurilor similare 
provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, 
electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor 

provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară 
și/sau exterioară a acestora; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, măturat, spălat, 

stropit și întreținerea căilor publice; dezinsecție, dezinfecție și deratizare” 

 

 

Având în vedere că: 

- nu a fost posibilă finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, 
a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, prin semnarea unui 
contract de concesiune cu un operator, de la momentul în care CLM a luat la 
cunostinta (07.08.2020) despre încetarea valabilității licenței de prestare a 
serviciului de salubrizare pentru RER Sud SA, prin adresa oficiala primita de la 
A.N.R.S.C.; 

- asigurarea continuității serviciului de salubrizare de către RER SUD SA 
expiră în data de 07.11.2020, conform actului additional nr. 4/2020, la contractul 
de concesiune nr. 3450/2006, aprobat pe o perioada de maxim 90 zile prin HCL 
nr. 178/07.08.2020 

- lipsa sau neasigurarea continuității serviciului public de salubrizare are un 
impact major pentru sănătatea populației si protecției mediului 

 

        Raportat la obligațiile autorității publice locale în domeniul de referință, 
precum și în considerarea celor invocate, în vederea asigurării continuității 
serviciului public de salubrizare în Municipiul Buzău, prin atribuirea contractului 
de delegare serviciu de salubrizare pentru activitățile: 

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și 

instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 

deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și 

acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, 

generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 

exterioară a acestora  



- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 

- măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice 

- dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

Propun: 

1. Aprobarea modalității de atribuire a contractului de servicii, pentru 

asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pentru activitățile 

antemenționate, prin negociere, fără publicarea unui anunț, conform art. 

104, alin (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

2. Aprobarea documentației: caietele de sarcini, regulamentul și indicatorii de 
performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare, pentru activitățile 
antemenționate, care se regăsesc în Anexele 1÷7. 

3. Aprobarea modelului de contract de servicii pentru asigurarea continuității 
serviciului public de salubrizare pentru activitățile antemenționate. 

 

Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de                

hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 

 

PRIMAR, 

Constantin Toma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

SERVICIUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE 

Nr. 113.922/15.10.2020 

 

 

RAPORT COMUN 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației privind asigurarea 
continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățile 

“colectarea separată și transportul separat al deșeurilor și al deșeurilor similare 
provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 
electrice, electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, colectarea și 

transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheț, măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice; 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare” 
 

 

Având în vedere că: 

- nu a fost posibilă finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, 
a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, prin semnarea unui 
contract de concesiune cu un operator, de la momentul în care CLM a luat la 
cunostinta (07.08.2020) despre încetarea valabilității licenței de prestare a 
serviciului de salubrizare pentru RER Sud SA, prin adresa oficiala primita de la 
A.N.R.S.C.; 

- asigurarea continuității serviciului de salubrizare de către RER SUD SA 
expiră în data de 07.11.2020, conform actului additional nr. 4/2020, la contractul 
de concesiune nr. 3450/2006, aprobat pe o perioada de maxim 90 zile prin HCL 
nr. 178/07.08.2020 

- lipsa sau nesigurarea continuității serviciului public de salubrizare are un 
impact major pentru sănătatea populației si protecției mediului 

 

        Raportat la obligațiile autorității publice locale: 
- prevederile art. 129, alin.(7) din Codul administrativ, Consiliul local exercită 

atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni și asigură, 
potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de 
utilitate publică: alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, energie termică, 
iluminat public si transport public local, după caz. 

- Prevederile art. 6. din Legea nr. 101/2006 privind servicul public de 

salubrizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 



stabilește, o competență exclusivă a autorităților administrației publice 
locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și 
controlului funcționării serviciului de salubrizare de la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale. 

- Prevederile art. 7, alin. (1), lit b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ce statuează: Organizarea și funcționarea serviciilor comunitare 
de utilități publice trebuie să asigure îndeplinirea obligațiilor de serviciu 
public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și 
anume:... b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ 

- Prevederile art. 30 (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice,: Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice… se 
fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, după caz, 
în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și Legii 
nr. 100/2016 

- prevederile art. 52 din H.G. nr 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului 
privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare, ce statuează: ”În situaţia 
prevăzută la art. 50 lit. a), titularul de licenţă are obligaţia să asigure 
continuitatea serviciului/activităţilor licenţiat/licenţiate până la preluarea 
acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile.”. 
Prevedere care a fost aplicată prin HCL nr. nr. 178/07.08.2020, pănă la 
data de maxim 07.11.2020 

- Prevederile din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, actualizată, 
respectiv Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 
sănătate publice privind mediul de viață al populației, autoritățile publice 
locale asigură cadrul necesar pentru protecția mediului și pentru asigurarea 
sănătății populației, inclusiv prin dispunerea de măsuri referitoare la 
serviciul de salubrizare. 

- Prevederile art. 72, alin. (2) din OUG nr. 70/2020: “ Pe perioada stării de 
alertă, operatorii de apă, canal și salubritate asigură continuitatea în 
furnizarea serviciilor de utilități respective, iar în situația în care este 
incident un motiv de debranșare/deconectare, amână efectuarea acestei 
operațiuni până la încetarea stării de alertă” 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Pentru Situații de Urgență nr. 
12/12.10.2020 prin care se constată că asigurarea continuității serviciului 
public de salubrizare în Municipiul Buzău este o măsură strict necesară și 
se vor implementa cu celeritate dispozițiile legale pentru atribuirea 
contractului de delegare în regim de urgență. 

- Situația în care se află Municipiul Buzău cu privire la atribuirea contractului 
de delegare a serviciului public de salubrizare, se încadrează în prevederile 
art. 104, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016, deoarece: 
a) Perioada de aplicare a procedurii de licitație deschisă nu poate fi 

determinată cu certitudine 

b) Situația a fost generată de un eveniment imprevizibil: 

- adresa ANRSC prin care ne-a anunțat încetarea valabilității licenței de 
prestare a serviciului de salubrizare pentru RER Sud SA și în consecință 



încetarea contractului înainte de termenul contractual (02.03.2026) 
dintre UAT Municipiul Buzău și RER Sud SA pentru serviciul de 
salubrizare în Municipiul Buzău. 

- UAT Municipiul Buzău se află în perioada stării de alertă, așa cum este 
definită prin OUG nr. 70/2020 

c) Municipiul Buzău a început procedura de licitație deschisă pentru 
concesionarea serviciului de salubrizare prin publicarea “Studiului de 
oportunitate privind delegarea serviciului de salubrizare” în data de 
12.10.2020 spre dezbatere publică, urmănd a fi supus spre aprobare, în 
prima ședință ordinară a Consiliului Local 

 

Pentru considerentele invocate, în vederea asigurării continuității serviciului 

public de salubrizare în Municipiul Buzău, prin atribuirea contractului de 

delegare serviciu de salubrizare pentru activitățile: 

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și 

instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 

deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și 

acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, 

generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 

exterioară a acestora  

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 

- măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice 

- dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

Propunem: 

4. Aprobarea modalității de atribuire a contractului de servicii, pentru 

asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pentru activitățile 

antemenționate, prin negociere, fără publicarea unui anunț, conform art. 

104, alin (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

5. Aprobarea documentației: caietele de sarcini, regulamentul și indicatorii de 
performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare, pentru activitățile 
antemenționate, care se regăsesc în Anexele 1÷7. 

6. Aprobarea modelului de contract de servicii pentru asigurarea continuității 
serviciului public de salubrizare pentru activitățile antemenționate. 

  

Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de               

hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 

Director Executiv,                                     Sef Serviciu Investiții, Achiziții Publice 

Ileana Bănucu                                                      Aurelia Turcoman 

 


