
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                                                              

            
HOTARAREA Nr. 2 

privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activității de 
colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale reziduale in UAT 

Ziduri 
 

     Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei 
Ziduri nr. 648/20.01.2022; 

- raportului compartimentului de specialitate nr. 649/2022  ; 
- avizele consultative ale Comisiilor de specialitate nr. 24/2022 si nr. 

25/2022;   
     -    adresa SC RER SUD S.A. inregistrată sub nr. 560/18.01.2022 – contract de 
delegare a gestiunii activității de colectare, transport și depozitare a deseurilor 
municipale reziduare; 

- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată cu modificările și completările ulterioare ; 

- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 
republicată cu modificările și completările ulterioare ; 

- Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare a localităților; 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ; 

Luând în considerare : 
     -   Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2021, pentru aprobarea tarifelor pentru 
activități specifice serviciului de salubrizare delegat către operatorul SC RER SUD 
SA, modificată și completată prin H.C.L. Ziduri  nr. 54/2021; 
 În temeiul art. 139 alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit a)  și art. 197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare, 

transport și depozitare a deșeurilor municipale reziduale in UAT Ziduri, prevăzut in 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se imputernicește primarul comunei Ziduri pentru a semna 
Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare separată și 
transportul separat al deșeurilor municipale și al celor similare in U.A.T. 
Ziduri, urmând a-l duce la indeplinire. 
Art. 3. Secretarul general al comunei Ziduri va asigura comunicare și 
publicitatea prezentei. 

 
 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
       Constantin Cristea                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 28.01.2022 , cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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