
ROMÂNIA 
 JUDETUL BUZĂU  
COMUNA BREAZA  
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea  H.C.L. nr. 75/27.06.2019 privind 
implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare la 

gestionarea deşeurilor  
 

  Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau  
Avand in vedere : 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Breaza – domnul Adrian 

Drugă înregistrată la nr.  4385/23.07.2019; 

 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 4386/23.07.2019; 

 Avizele comisiilor de specialitate ; 

 prevederile art. 8 alin.(3) lit.e), lit.i), lit.j) şi lit.k) din legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 prevederile art 6, alin.(1), lit. h), lit.i), lit. j), lit.k) şi lit.l), art.12 alin.(3), 

art.13 alin.(3), art.14 alin.(1), art.26 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c), alin.(2) şi alin.(3) 
şi alin.(4) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată; 

 art.17 alin.(1) lit.a), lit.b),lit.c) lit.d), lit.e), lit.f), lit.g), lit.h) şi lit.i), alin.(2) 
şi alin.(3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 prevederile Ordinului nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 a 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

 prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 111 din 9 iulie 2007 a 

privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 

 prevederile H.C.L. BREAZA nr.18/30.01.2018, privind înfiinţarea şi 

organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna BREAZA, 
judeţul Buzău; 

 prevederile art. 129 alin. (7) lit. “n” si alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata. 

 In temeiul  art. 196 alin. (1) lit. “a” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 
 Art. 1. Se modifica anexa referitoare la Clasificarea activităţilor în funcţie 
de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de 

salubrizare prestat, cuprinsa in anexa nr. 2 - «  Regulamentul propriu 



serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna BREAZA, judeţul Buzău» - la 
H.C.L. nr. 75/27.06.2019 privind implementarea unor obligatii şi angajamente 
referitoare la gestionarea deşeurilor, astfel cum reiese din anexa nr. 1 la 

prezenta hotarare, parte integranta din aceasta. 
  Art. 2. Se modifica anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 75/27.06.2019 privind 
implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare la gestionarea 

deşeurilor, astfel cum reiese din anexa nr. 2 la prezenta hotarare, parte 
integranta din aceasta. 

    Art. 3. H.C.L. nr. 75/27.06.2019, privind implementarea unor obligatii 
şi angajamente referitoare la gestionarea deşeurilor, se modifica in mod 
corespunzator. 

 Art.4. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va aduce la 
cunoştinţa publică şi va transmite instituţiilor interesate prevederile prezentei 

hotărâri.  
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Breaza in sedinta 

din data de 25.07.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 9  voturi pentru, - 
voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 9 consilieri 
prezenti la sedinta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


