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DISPOZITIA  NR. 96 
privind desemnarea Comisiei de predare, in scopul 

administrarii si exploatarii, a serviciului şi sistemului de 
salubrizare ale comunei  BREAZA, judeţul BUZĂU către serviciul 

"CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL SALUBRIZARE", 
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate 

juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al 
comunei BREAZA, judeţul BUZĂU 

 

 Primarul comunei Breaza, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 

 Prevederile art. 8 alin.(3) lit. d), art.9 alin.(1) lit.a), art.23 
alin.(1) lit.a), art.24 alin.(1) lit.a), art.25 alin.(1), alin.(3) şi 
alin.(4) şi art.28 alin.(2) lit.a), alin.(5) şi alin.(7) din Legea 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Prevederile art. 2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) lit.a),lit.b) şi 
lit.h), art.4, art.13 alin.(1) lit.a), art.14 alin.(2), art. 16, 
art.17 alin.(2) şi alin.(4), art.20, art.21, art.25, art.26, 
art.27, art.28 din Legea 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, republicată; 

 Prevederile din Legea 211/2011 privind regimul 
deşeurilor; 

 Prevederile H.C.L. 18/30.01.2018 - privind înfiinţarea şi 
organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul 
U.A.T. comuna Breaza, judeţul Buzău; 

 Prevederile H.C.L. 42/31.05.2018 - privind înfiinţarea şi 
organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - 
SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în 
subordinea Consiliului Local al comunei Breaza, judeţul 
Buzău; 

 Prevederile art 63 alin. (5) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 
privind Administratia Publica Locala, republicata, cu 
completarile si modificarile ulterioare  

 Prevederile H.C.L. 43/28.03.2019 - privind darea în 
administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de 
salubrizare ale comunei  BREAZA, judeţul BUZĂU către 



serviciul "CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL 
SALUBRIZARE”  serviciu public de interes local, 
specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat 
in subordinea Consiliului local al comunei Breaza, 
judetul Buzau - anexa nr. 1; 

 Referatul secretarului com. Breaza nr. 2658/02.05.2019. 
 In temeiul art. 63 din Legea nr. 215/2001 privind 
Administratia Publica Locala, republicata, cu completarile si 
modificarile ulterioare  

DISPUNE: 
 

        Art. 1 : Se desemneaza Comisia de predare spre 
administrare si exploatare a serviciului şi sistemului de 
salubrizare ale Comunei  BREAZA, judeţul BUZĂU către 
serviciul "CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL 
SALUBRIZARE", serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea 
consiliului local al comunei BREAZA, judeţul BUZĂU, in 
urmatoarea componenta: 
- Presedinte: dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei Breaza 
-Membru: d-na. Voinea Luiza, inspector cu atributii de contabil 
- Membru: dl. Ivan Paul, muncitor calificat III.  
         Art. 2 : Serviciul "CONSILIUL LOCAL BREAZA - 
SERVICIUL SALUBRIZARE" prin dl. Croitoru Georgian, 
imputernicit al Consiliului Local al Comunei Breaza, si d-na. 
Lupu Elena, referent casier, vor duce la indeplinire prevederile 
prezentei dispozitii, constituiti ca si o comisie de primire a 
serviciului şi sistemului de salubrizare ale Comunei  BREAZA, 
judeţul BUZĂU. 

 Art. 3 : Secretarul U.A.T. Comuna Breaza va transmite 
prevederile prezentei dispozitii autoritatilor si persoanelor 
interesate. 
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