
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
     

HOTĂRÂRE NR.1 
privind  SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VADU PASII   

 
 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

- Referat de aprobare nr. 571/20.01.2020 a domnului Firon Gheorghe, Primarul comunei 
Vadu Paşii; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 572/20.01.2020 întocmit şi prezentat de 
doamna Nechifor Cristina, consilier juridic in aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;  

• Raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comerţ, nr.1166/31.01.2020; 

• HCL NR. 34/2018 privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare VADU PAȘII” - 
cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei VADU 
PAȘII, în conformitate cu dispozițiile art. VII din Legea nr. 225/23.11.2016 pentru 
modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 

• Prevederile Legii  nr. 225/23.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 

• prevederile art. 1 alin.(2), litera “e”, ale art. 3  si art. 8 alin. (1), alin. (3),  art. 23, alin. (1) 
şi alin. (2), art.24 , alin(1), art. 25 şi ale art. 28 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 51/2006 , 
privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• prevederile art. 6, art. 7 şi ale  art. 11 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
modificată şi completată prin Legea nr. 99/2014; 

• prevederile Ordinului nr. 82/2015 , privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor,  Ordinului nr. 111/2007 , privind aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor si ale Ordinului 
nr.112/2007, privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare a localităţilor 

• OUG nr. 74/2018 pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• prevederile Legii nr. 101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
• prevederile art.  1, alin. 2 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 
• Art. 297, 349, 350, 351, 352 si 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 
 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aproba darea in administrare a serviciului de salubrizare catre SERVICIUL 

LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII, CUI 39608802, conform prevederilor art. 12, 
alin.1, lit. a) si a art. 13, alin. 1 lit a) din Legea nr. 101/2006, actualizată, a serviciului de 
salubrizare a localităţilor. 

Art. 2 (1) Se aprobă darea in folosita gratuita a Serviciului  local de salubrizare Vadu 
Pasii, a urmatoarelor bunuri proprietate privata a comunei Vadu Pasii, judetul Buzau : 

• Europubele  120 L, in numar de 3000, valoare de inventar 224.670 lei 
• UTILAJ SPECIALIZAT IN GESTIONAREA DESEURILOR DAF, MODEL CF300, 

SERIE XLRASM4100G211937, SUPRASTRUCTURA COMPACTOARE EFE204, 
SERIE SUPRASTRUCTURA 172040124, CAPACITATE SUPRASTRUCTURA 22 MC, 
valoare de inventar 683.877.60 lei;  

• TRACTOR DEUTZ FAHR , valoare de inventar de 38.841.60 lei 
• REMORCA MONOAX  valoare de inventar23.086 lei 
• SPATIU – BIROU CU O SUPRAFATA DE 16 mp 

 (2) Bunurile enumerate la art. 1, vor fi folosite pentru indeplinirea atributiilor Serviciului 
local de salubrizare vadu Pasii si anume de a colecta gunoiul menajer municipal si reciclabil si 
de a igieniza spatiile apartinand domeniului public al comunei. 
 (3) Folosinta gratuita a bunurilor se acorda pe  perioada existentei Serviciului local de 
salubrizare Vadu Pasii sau pana la deteriorarea din cauza vechimii a acestora. 
 (4) Predarea – primirea materiala a bunurilor enumerate la pct. 1, se realizeaza incepand 
cu 01.02.2020. 
 (5) Obligatiile Serviciului local de salubrizare Vadu Pasii sunt urmatoarele: 
   a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta 
gratuita; 
     b) sa prezinte, anual, Consiliului local al comunei Vadu Pasii, rapoarte privind 
activitatea de utilitate publica desfasurata, gradul de implementare la nivelul colectivitatii, 
precum si prognoze si strategii pentru perioada urmatoare; 
     c) sa permita accesul Consiliului local al comunei Vadu Pasii pentru efectuarea 
controlului asupra bunurilor; 
     d) sa nu modifice bunul, in parte ori in integralitatea lui; 
     e) la incetarea folosintei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in afara 
de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, si liber de orice sarcini 
 (6) Serviciul local de salubrizare Vadu Pasii va suporta toate cheltuielile de intretinere a 
bunurilor, potrivit destinatiei lor. 
 (7)   Folosinta dobandita in baza prezentei hotarari a Consiliului local nu poate fi 
transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, unei alte personae fizice sau juridice.   Titularul 
dreptului de folosinta gratuita are obligatia de a informa Consiliul local al comunei Vadu Pasii 
cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate publica, precum si la existenta unor 
cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea 
exploatarii bunului 
 (8) Incalcarea dispozitiilor prezentului  articol  se sanctioneaza conform art. 352 din 
OUG nr. 57/2019. 

Art. 3. (1) In functie de tipul activitatii  utilizatorii serviciului de salubrizare: 
    a) comunitatile locale considerate in intregul lor in cazul activitatilor specifice 

serviciului public de salubrizare prestate de catre operatori a caror contravaloare se achita de 
autoritatile administratiei publice locale de la bugetul local; 

    b) persoanele juridice care beneficiaza individual de una sau de mai multe activitati 
specifice serviciului de salubrizare, a caror contractare se realizeaza pe baza unui contract de 



prestare a serviciului de salubrizare, incheiat in nume propriu cu operatorul licentiat pentru 
prestarea serviciului in unitatea administrativ-teritoriala Vadu Pasii. 

(2) Recuperarea integrala de catre operator – SERVICIUL LOCAL DE 
SALUBRIZARE VADU PASII a tarifelor si taxe speciale pentru comunitatile locale 
considerate in intregul lor, se face de la bugetul local al Comunei Vadu Pasii cu care va incheia 
un protocol, conform anexei I la prezenul. 

(3) Pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului dupa cum urmeaza: 

• comunitatile locale considerate in intregul lor (totalitatea persoanelor fizice  din 
gospodarii) vor achita taxa de salubrizare stabilita prin HCL nr. 84/2019 la bugetul local 
al Comunei Vadu Pasii, din care se va achita obligatiile asumate prin protocolul semnat 
cu Serviciul local de salubrizare Vadu Pasii, dupa cum urmeaza: 
- colectare transport si sortat deseuri reciclabile – 83.50 lei/to fara tva 
- deseuri menajere – colectat si transport – 180,26 lei/to fara tva 
- contributie pentru economia circular 80 lei/to fara  tva 

• Personae juridice vor achita Serviciului local de salubrizare Vadu Pasii conform 
contractelor de prestari servicii suma de 73 lei/ mc (deseuri municipal/reciclabile). 

• Taxe special pentru maturat, spalat, stropit si intretinere si igienizare cai publice 5 mp 
fara tva. 
(4) Aceste tarife se vor practica pana la obtinerea avizului ANRSC privind tariful 

serviciului de salubrizare si aprobarea acestuia de catre Consiliul local. 
Art. 4. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică 

prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta la instituţia Prefectului Buzău. 
 
      
 
 PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL, 
 
                   BRATU VASILE                                  TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PAŞII 
31 IANUARIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi  0 abţinere din 
numărul total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  15   consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


