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PROIECT  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI  

 
HOTĂRÂRE 

 
pentru modificarea/completarea HCL nr.90/21.12.2016 privind darea în 
administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale 

comunei  BECENI, judeţul BUZĂU către serviciul "SERVICIUL DE 
SALUBRIZARE AL COMUNEI BECENI", serviciu public de interes local, 

specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei BECENI, judeţul BUZĂU 

 
 Consiliul Local al comunei BECENI 
 

Având in vedere:  
- referatul de aprobare al  primarului comunei BECENI în calitatea sa 

iniţiator, înregistrată sub nr. ................/…………; 
- raportul compartimentului ....................... din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei BECENI înregistrat sub nr. 
................/…………; 

- raportul comisiei de specialitate a consiliului local BECENI înregistrat sub 
nr.............../ ..................  

- prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative nr. 27/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile 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 art.1 alin.(2) lit.e), art.2 lit.g) şi lit.j), art.3 alin.(1) şi alin.(4), 
art.4 alin.(1), art. 8, alin. (1) şi 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 HCL nr.90/21.12.2016 privind darea în administrare şi 
exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei  BECENI, 
judeţul BUZĂU către serviciul "SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI 
BECENI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, 
înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei BECENI, judeţul 
BUZĂU; 

- prevederile HCL nr.49/31.08.2017 privind modificarea Hotărârii  
nr.90/21.12.2016 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi 
sistemului de salubrizare ale comunei  BECENI, judeţul BUZĂU către serviciul 
"SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI BECENI", serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei BECENI, judeţul BUZĂU; 
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- prevederile art.5 lit.w), lit.aa), lit.cc), lit.kk), art.92 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) 
şi lit.f), art.108 lit.a), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi lit.d), alin.(6) lit.a) şi lit.b), 
alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), alin.(3) lit.g) şi lit.h), art.287 lit.b), art.290, art.297 
alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.298, art.299, art.300 alin.(1), art.362 alin.(1), alin.(2) şi 
alin.(3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
 
 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Local al comunei BECENI nr. 
nr.90/21.12.2016 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi 
sistemului de salubrizare ale comunei  BECENI, judeţul BUZĂU către 
serviciul "SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI BECENI", serviciu 
public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi 
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei BECENI, judeţul 
BUZĂU, se modifică/completează după cum urmează: 

 
1.  Art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art.4 - Se acordă serviciului " CONSILIUL LOCAL BECENI - SERVICIUL 
SALUBRIZARE " ca şi operator al serviciului public de salubrizare, dreptul 
exclusiv de a presta activităţile de la art.3 alin.(2) pentru toţi utilizatorii din raza 
unităţii administrativ-teritoriale BECENI în condiţii de calitate şi cu respectarea 
indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Regulamentul propriu şi caietele de 
sarcini ale serviciului public de salubrizare, aprobate prin hotărâri ale Consiliului 
local al comunei BECENI"   

 
2. Art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art.5 Prestarea serviciului public de salubrizare al comunei BECENI se va 
face în conformitate cu prevederile Regulamentului şi Caietelor de Sarcini proprii 
ale serviciului public de salubrizare aprobate prin hotărâri ale Consiliuui local al 
comunei BECENI” 

 
3. Art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art.6 Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia să asigure 
prestarea activităţilor menţionate la art.3 alin.(2) din prezenta hotărâre pentru 
toţi utilizatorii (persoanele fizice şi alţii decât persoanele fizice - agenţii economici, 
instituţii publice, etc.) de pe teritoriul comunei BECENI în condiţii de calitate şi  
cu  respectarea  indicatorilor  de  performanţă prevăzuţi în regulamentul şi 
caietele de sarcini ale serviciului public de salubrizare, aprobate prin hotărâri ale 
Consiliului local al comunei BECENI.” 

 
4. Art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art.7   "SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI BECENI" ca şi 
operator al serviciului public de salubrizare are următoarele drepturi: 
 
     a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, 
corespunzător tarifului aprobat de autoritatea administraţiei publice locale 
BECENI, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi 
aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) să solicite ajustarea tarifului/taxelor în raport cu evoluţia generală a 
preţurilor şi tarifelor din economie; 
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c) să propună modificarea tarifului/taxelor aprobat în situaţiile de 
schimbare semnificativă a echilibrului contractual; 

d) exclusivitatea prestării activităţilor de la art.3 alin.(2) din prezenta 
hotărâre, pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale BECENI, 
în condiţii de calitate şi cu respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin 
Regulamentul propriu al serviciului public de salubrizare şi caietele de sarcini ale 
serviciului public de salubrizare; 

     e) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei 
publice locale BECENI; 
  f) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului către utilizatori, fără 
plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă: 

f.1)sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 
de zile de la primirea facturii; 

f.2)neachitarea notelor de plată pentru recuperarea daunelor, 
stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau 
deteriorarea unor construcţii ori instalaţii aferente infrastructurii edilitar urbane 
a localităţilor, aflate în administrarea lor; 
     g) să solicite recuperarea debitelor în instanţă; 

i) în cazuri de forţă majoră, prevederile alin.f) se pot aplica cu un preaviz 
sub limita celor 5 zile. 

j) să poată  elibera adeverinte, acorduri, avize catre populatie si agenti 
economici, conform procedurilor de lucru aprobate de administraţia publică 
locală 
 
 

5. Lit.a), lit.l), lit.n), lit.t) ale Art. 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate a fiecărui serviciu public pe 
care îl are în administrare, pentru a se putea stabili/fundamenta 
preţuri/tarife/taxe juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 
l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în 
administrare şi precizaţi în regulamentul propriu şi în caietele de sarcini ale 
serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea 
serviciilor prestate; 
n) împreună cu autorităţile publice ale administraţiei publice locale, să doteze 
utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, pentru cel puţin 
deşeurile din hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, în condiţiile 
stabilite de regulamentul propriu al serviciului de salubrizare; 
t) să pună la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri containerele/recipientele, precum 
şi după caz, sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a 
deşeurilor. Costurile de achiziţionare a acestora se includ în tariful/taxele pentru 
prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor, 
dacă investiţia este făcută de operator; 

6. După lit.aa) a Art. 8 se introduc nouă noi litere, literele ab), ac), ad), ae), 
af), ag), ah), ai) şi aj) cu următorul cuprins: 
 

ab) să respecte indicatorii tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la 
nivel national prevăzute de actele de reglementare în vigoare din sectorul 
gestionării deşeurilor, în conformitate cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta; 
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ac) să colecteze separat şi să transporte separat cel puţin deşeurile din hârtie, 
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale şi deşeurile similare provenind 
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri şi echipamente electrice şi 
electronice, baterii, acumulatori; 

ad) să practice tarife/taxe distincte pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, 
metal, plastic, și sticlă din deșeurile municipale generate în aria de pentru care 
are hotărâre de dare în administrare, respectiv tarife/taxe distincte pentru 
gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, şi sticlă; 

ae) fundamentarea tarifelor se va face în conformitate cu prevederile 
Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 
serviciului de salubrizare a localităților și cu prevederile legislației conexe 
serviciului de salubrizare în vigoare la data fundamentării; 

af) să implementeze instrumentul economic “plăteşte pentru cât arunci” 
bazat pe elementul: volum 

ag) sa monitorizeze modul în care titularii pe numele cărora au fost emise 
autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi care au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii 
şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, 
un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a 
înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri 
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia 
materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia 
Comisiei 2014/955/UE şi să informeze autorităţile administraţiei publice locale 
în cazul în care aceşti indicatori nu sunt realizaţi de către aceşti titulari, pentru 
ca autoritatea să poată aplica sancţiunile care se impun; 

ah) să ţină evidenţa patrimoniului propriu şi să-l gestioneze eficient; 
ai) să asigure paza, protecţia şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, şi 

să  suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări; 
aj) să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea 

corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei. 

 
7. Art. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art.9 (1) În funcţie de tipul activităţii, pot fi utilizatori ai serviciului de 
salubrizare: 
a) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai 
multe activităţi specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităţilor a căror 
contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de 
salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licenţiat pentru prestarea 
serviciului în unitatea administrativ-teritorială BECENI; 
b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai 
multe activităţi specifice serviciului de salubrizare şi pentru care nu au încheiat 
contract cu operatorul serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna BECENI. 
c) comunităţile locale considerate în întregul lor, în cazul activităţilor specifice 
serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare 
se achită de autorităţile administraţiei publice locale de la bugetul local. 
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(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la serviciul de 
salubrizare şi la utilizarea acestuia, la informaţiile publice privind serviciul de 
salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la 
clauzele contractuale. 

 
8. lit.e) a Art. 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

e) să colecteze separat, pentru cel puţin deşeurile din hârtie, metal, plastic 
şi sticlă din deşeurile municipale, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile 
rezultate din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate 
corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului public de salubrizare în 
spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 

9. După lit.s) a art. 11 se introduc două noi litere, literele ş) şi t) cu următorul 
cuprins: 

ş) producătorii au obligaţia să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, 
costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică 
răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care 
reglementează respectivele fluxuri de deşeuri. 

t) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau 
desfiinţări conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să 
gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, 
până la data de 31.12.2020, potrivit pct.1.2 Măsurarea şi gestiunea cantităţii 
serviciilor prestate litera s), din cadrul indicatorilor de performanţă ai serviciului 
de salubrizare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni 
de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere direct sau 
prin intermediul unei staţii de transfer ca procentaj din cantitatea de deşeuri 
provenite din locuinţe , de minim 70%. 

 
 

10. Art. 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.17 Indicatorii de performanţă ai serviciului public de salubrizare sunt 

cei aprobaţi conform hotărârilor aprobate de către Consiliul local al comunei 
BECENI. 

 
11. Art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art.18 (1) Sancţiunile privitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului 
de salubrizare precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor sunt cele prevăzute 
în Cap.VI - "Răspunderi şi sancţiuni", respectiv Cap.III secţiunea a 2-a 
"Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor" din Regulamentul propriu al serviciului de 
salubrizare aprobate prin hotărâre a Consiliului local al comunei BECENI, ce pot 
fi completate cu prevederile referitoare la sancţiuni prevăzute în Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare în Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  şi  în Legea 
211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
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(2) Constituie contraventie şi se sancţioneaza cu avertisment sau cu 
amendă de la 60 lei la 2.400 lei pentru beneficiarul serviciului de salubrizare – 
activitatea de "Colectare 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, care nu 
separă în mod corespunzător deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 
provenite din deşeurile municipale, de deşeurile municipale altele decât cele de 
hârtie, metal, plastic şi sticlă; 

(3) Neindeplinirea de către operator a indicatorului de performanţă 
specificat la pct. 1.2 lit. r) se penalizează cu suportarea de către acesta a 
contributiei pentru economia circulară pentru cantitaţile de deseuri municipale 
destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzatoare indicatorului 
de performanţă. 

 
12. Alin.(4)  al art. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(4) Taxele speciale reprezentând contravaloarea prestaţiilor efectuate de 
către "SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI BECENI", în cazul prestaţiilor 
efectuate în beneficiul întregii comunnităţi locale sau în cazul prestaţiilor de care 
utilizatorul beneficiază individual fără contract/care nu încheie contract cu 
operatorul serviciului de salubrizare, vor fi instituite şi încasate de către 
autorităţile administraţiei publice locale ale comunei BECENI şi decontate lunar 
operatorului "SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI BECENI" direct din 
bugetul local. 

13. Alin.(9)  al art. 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(9) Modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de 

salubrizare prezentat în anexa la regulamentul propriu al serviciului public de 
salubrizare al U.A.T. comuna BECENI, aprobat prin  hotărâre a consiliului local 
al comunei BECENI este prezentat în anexa nr. 2 prezenta hotărâre. 

 
14. După alin.(9) al art. 21 se introduc opt noi alienate, alineatul (10), 

alineatul (11), alineatul (12), alineatul (13), alineatul (14), alineatul (15), 
alineatul (16) şi alineatul (17), cu următorul cuprins: 

(10) În cazul închirierii bunurilor proprietate publică de către titularul 
dreptului de administrare (Operatorul), iniţierea procedurii de închiriere se 
stabileşte de către instituţia de interes public local (Operator); 

(11) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se ţine distinct în 
contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de administrare; 

(12) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciului 
"CONSILIUL LOCAL BECENI – SERVICIUL SALUBRIZARE", se reportează în anul 
următor cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe 
nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora se 
administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. 

(13) Pana la 31.12.2019 operatorul serviciului de salubrizare impreuna cu 
autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura prestarea 
serviciului de salubrizare, activitatile prevazute la art.3 alin.(2) din prezenta 
hotarare, pentru toate gospodariile, agenţii economici, instituţiile publice, etc. de 
pe raza comunei BECENI. 

(14) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare sunt cei 
prezentaţi în anexa nr.4 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
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(15) Penalităţile pentru nerealizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi 
pentru realizarea  obiectivelor de reciclare, în conformitate cu anexa nr.5 la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta; 

(16) Compensaţii pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, nu se 
acordă; 

 (17) Orice modificare a legislaţiei va conduce la modificarea de drept a 
prezentei hotărâri. 

Art.II Se aprobă modificarea anexei nr. 2 (Modul de contractare, 
facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare) la HCL 
nr.90/21.12.2016 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi 
sistemului de salubrizare ale comunei  BECENI, judeţul BUZĂU către serviciul 
"SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI BECENI", serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei BECENI, judeţul BUZĂU, în conformitate cu anexa 
nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.III Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
Hotărârea consiliului Beceni nr.49/31.08.2017 privind modificarea Hotărârii  
nr.90/21.12.2016 a Consiliului Local al comunei BECENI, judeţul BUZĂU. 

Art.IV Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.V Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei 
Beceni si Sreviciul de Salubrizare al  comunei BECENI. 

 
Art.VI Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al 

UAT: Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău pentru verificarea legalităţii, 
Primarului comunei BECENI, Compartimentelor interesate şi se va aduce la 
cunoştinţa publică. 

Initiator, 
Primar, 

Dumitru Laurențiu CONSTANTIN 
 

                                                                                                      
Avizat,   

Secretar general al comunei,                                                                                                            
Elena Cârcei 

              
Beceni 
Nr. 4/21.01.2020   
 


