ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂNEŞTI
HOTĂRÂRE
privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei
CĂNEŞTI, judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei CĂNEŞTI,
Având în vedere,
- referatul de aprobare al primarului comunei CĂNEŞTI, în calitatea sa iniţiator, înregistrat sub nr.
227 din 26 ianuarie 2021;
- raportul comun de specialitate al compartimentelor contabilitate , resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei CĂNEŞTI înregistrat sub nr. 228 din 26 ianuarie
2021;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local CĂNEŞTI înregistrat sub nr. 254/255/256
din 27 ianuarie 2021;
- prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr.
27/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1 alin.(2) lit.e), art.3 alin.(1) 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) şi art.5 alin.(2) din Legea 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile HCL CĂNEŞTI nr. 6/31.01.2008 pentru aprobarea înfiinţării Serviciului public de
salubrizare din comuna Căneşti, judeţul Buzău;
- prevederile HCL CĂNEŞTI nr. 8/26.02.2009 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului
de salubrizare înfiinţat la nivelul comunei Căneşti, judeţul Buzău;
- prevederile HCL CĂNEŞTI nr. 24/15.06.2015 privind aprobarea strategiei, aprobarea
regulamentului propriu şi adoptarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare al comunei
Căneşti, judeţul Buzău;
- prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), , art.155 alin.(1)
lit.d), alin.(5) lit.a), art.580 alin.(4) şi alin.(7), art.581 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art.I Hotărârea Consiliului Local al comunei CĂNEŞTI nr. 6/31.01.2008 pentru
aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare din comuna Căneşti, judeţul Buzău, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.1 - Se aprobă înfiinţarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna
CĂNEŞTI."
2. După Articolul 1 se introduc patru noi articole Art. 1^1, Art. 1^2, Art. 1^3 şi Art. 1^4 cu
următorul cuprins:
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"Art. 1^1 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna CĂNEŞTI face parte din sfera
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea
autorităţilor administraţiei publice locale ale U.A.T. comuna CĂNEŞTI, în scopul salubrizării
localităţii.”
"Art. 1^2 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna CĂNEŞTI, se organizează
pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale U.A.T. comuna CĂNEŞTI.”
"Art. 1^3 - Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheţ;
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile
de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor
municipale şi a deşeurilor similare;
k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.”
"Art. 1^4 - Serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna CĂNEŞTI, urmăreşte
realizarea următoarelor obiective:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii;
c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;
d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
e) dezvoltarea durabilă a serviciului;
f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza
unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;
h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi
strategiilor locale şi regionale în domeniu;
j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de
salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de
salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale;
l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea
localităţilor;
m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la
nivel naţional şi judeţean.”
3. Art.2 - se abrogă

Pagină 2 din 4

Art.II Hotărârea Consiliului Local al comunei CĂNEŞTI nr. 8/26.02.2009 privind
aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare înfiinţat la nivelul comunei Căneşti,
judeţul Buzău, se abrogă.
Art.III Hotărârea Consiliului Local al comunei CĂNEŞTI nr. 24/15.06.2015 privind
aprobarea strategiei, aprobarea regulamentului propriu şi adoptarea modalităţii de gestiune a
serviciului de salubrizare al comunei Căneşti, judeţul Buzău, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1, se abrogă:
2. Articolul 4, se abrogă:
3. Articolul 5, se abrogă;
Art.IV Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.V Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
CĂNEŞTI , judeţul Buzău .
Art.VI Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Buzău
- Primarului U.A.T. comuna CĂNEŞTI;
- A.N.R.S.C.;
- Compartimentelor de specialitate interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier local , DODAN CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar General al U.A.T.
Vasile EPURAN

Nr. 7. Canesti , Buzău - 28 ianuarie 2021 ;
„Aceast proiect de hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in
sedinta din data de 28 ianuarie 2021 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (2), lit. ‘’b’’ şi art.
196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu un numar de 9(nouă) voturi
„pentru”, ”-„ abţineri” si „–„ impotriva din numarul total de 9(nouă) consilieri locali în funcţie , si
9(nouă) consilieri prezenti la sedinta „;
Dact. E.V. Red. E.V. Ex.
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 7 / 2021
Semnătura persoanei
Nr.
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
crt.
ZZ/LL/AN
procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii1)
28/01/2021
28/01/2021
2
Comunicarea către primarul comunei2)
28/01/2021
3
Comunicarea către prefectul județului3)
28/01/2021
4
Aducerea la cunoștință publică4+5)
28/01/2021
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
28/01/2021
6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării…;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adresează.”
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