
Proiect  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI 
 

 

HOTĂRÂREA  ………. / ……………..…… 

privind completarea HCL BECENI nr. 8/10.03.2011 cu privire la înfiinţarea 

serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare al serviciului de salubrizare a localităţii şi a caietului de sarcini 

al serviciului de salubrizare a localităţii Beceni 
 

Consiliul Local al comunei BECENI 

Având in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei BECENI,  raportul de specialitate al 

compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei BECENI,  avizul comisiei de specialitate  
- 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.(4) şi art.28 alin.(1) din Legea 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8), alin.(9), alin.(10) şi alin.(11) 

din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile din HCL BECENI nr. 8/10.03.2011 cu privire la înfiinţarea serviciului 

de salubrizare, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 
serviciului de salubrizare a localităţii şi a caietului de sarcini al serviciului de 

salubrizare a localităţii Beceni; 
- prevederile HCL BECENI nr. 78/11.11.2016 privind modificarea/abrograrea unor 
hotărâri a consiliului local al comunei BECENI, judeţul Buzău; 

- prevederile din HCL BECENI nr. 6/30.01.2020 privind modificarea/completarea 
unor hotărâri ale consiliului local al comunei BECENI, judeţul Buzău; 

- prevederile art.5 lit.w), 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 

 
H o t ă r ă ş t e : 

Art.I Hotărârea Consiliului Local al comunei BECENI nr. 8/10.03.2011 
cu privire la înfiinţarea serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare a localităţii şi a caietului de 
sarcini al serviciului de salubrizare a localităţii Beceni se modifică după cum 

urmează:  
 

 



1. După Art. 1^4  se introduc şase noi articole  Art. 1^5, Art. 1^6, Art. 1^7, 
Art. 1^8, Art. 1^9 şi Art. 1^10  cu următorul cuprins: 
   

 Art. 1^5 (1) Autorităţile administraţiei publice locale BECENI au obligaţia să 
implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, respectiv 
hârtie, mase plastice, metale şi sticlă; 

(2) În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al 
protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate 

necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea unui 
sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, autorităţile administraţiei 
publice locale BECENI au obligaţia să implementeze un sistem de colectare 

separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de 
sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii prevăzute la alin. (1). 

 

"Art. 1^6 - Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi 
deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de transfer şi de 

sortare, se transportă către staţiile de producere a compostului ori către alte 
instalaţii de procesare şi tratare adecvată, dacă valorificarea biodeşeurilor se face 
fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului sau se transportă în vederea 

eliminării la depozitele de deşeuri.” 
    

"Art. 1^7 - La nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna BECENI, 
transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la 
deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorul licenţiaţ care are 

hotărâre de dare în administrare a acestei activităţi.” 
 

"Art. 1^8 - Unitatea administrativ-teritorială comuna BECENI are calitatea 

de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în 
recipientele amplasate în aria teritorială a comunei BECENI.” 

 
"Art. 1^9 - Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele 

amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorul licenţiat 

pentru prestarea activităţii în aria teritorială a comunei BECENI, constituie 
infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii.” 

 
"Art. 1^10 - Operatorul licenţiat de către A.N.R.S.C. pentru prestarea 

activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor are obligaţia să 

ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice locale şi 
A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu.” 

 
 

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

 

Art.III Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Serviciul de 
Salurizare al  comunei BECENI. 

 



Art.IV 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. 

 

 

 

INIŢIATOR,         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
Primar,                                                 Secretar general al comunei, 

   Adrian BURLACU                                              Elena CÂRCEI 
 

Beceni 

Nr. 49/22.07.2022 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI  

 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE  

  
la proiectul de hotărâre privind completarea HCL BECENI nr. 8/10.03.2011 
cu privire la înfiinţarea serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului 

de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare a localităţii şi a 
caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a localităţii Beceni 

 
Având în vedere, 
 

✓ prevederile din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

- art.1 alin.(2) lit.e) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de 
utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite 
ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care 

asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu 
caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: salubrizarea localităţilor; 

- art.3 alin.(4)” Serviciile de utilităţi publice sunt   furnizate/prestate prin 

intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiţi 
la art. 2 lit. g), respectiv lit. h).” 

- art.28 alin.(1) „ Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care 
autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale 
pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi 

responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi 
exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora” 

 
✓ prevederile din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- art.2 alin.(1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din 

sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, 

conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor 

- art. 2 alin.(2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în 
continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor 
comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

- art.2 alin.(5) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să 
implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, respectiv 
hârtie, mase plastice, metale şi sticlă. 

- art.2 alin.(6) În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere 
tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării 



standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, 

implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, 
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de 

colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi 
de sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii prevăzute la alin. (5). 

- art.2 alin.(7) Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi 

deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de transfer şi de 
sortare, se transportă către staţiile de producere a compostului ori către alte 
instalaţii de procesare şi tratare adecvată, dacă valorificarea biodeşeurilor se face 

fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului sau se transportă în vederea 
eliminării la depozitele de deşeuri. 

- art.2 alin.(8) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, transportul 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii 
de deşeuri, se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au contracte de 

delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale respective 
sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei 

activităţi. 
- art.2 alin.(9) Unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de deţinător 

legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în recipientele 

amplasate în aria lor teritorială. 
- art.2 alin.(10) Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele 

amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi 

pentru prestarea activităţii în aria de delegare respectivă constituie infracţiune de 
furt şi se sancţionează potrivit legii. 

- art.2 alin.(11) Operatorii licenţiaţi de către A.N.R.S.C. pentru prestarea 
activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor au obligaţia să 
ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice locale şi 

A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu. 

 
✓ prevederile din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare de la: 

 
art. 5 În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

w) instituţia publică - structură funcţională care acţionează în regim de putere 
publică şi/sau prestează servicii publice şi care este finanţată din venituri 

bugetare şi/sau din venituri proprii, în condiţiile legii finanţelor publice; 
cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate 
din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial; 

kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activităţi organizate de o 
autoritate a administraţiei publice ori de o instituţie publică sau 
autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu 

caracter general sau a unui interes public, în mod regulat şi continuu; 
 

art. 129 alin.(1) Atribuţiile consiliului local 
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 



   (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
   (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 

asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
   n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

art. 155 Atribuţiile primarului 
  (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: d) 
atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 

  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 
  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes local; 
art. 580 Principiile specifice aplicabile serviciilor publice 

  (4) În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, precum şi organismele prestatoare de servicii publice au 

obligaţia de a asigura continuitatea, în condiţiile prevăzute la art. 12.    
(7) Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public reprezintă 

existenţa unei autorităţi a administraţiei publice competente cu asigurarea 

serviciului public, independent de modalitatea de gestiune şi de furnizare/prestare 
a acestuia către beneficiar. 
art. 581 Categorii de servicii publice 

   (3) În funcţie de modalităţile de realizare a prestării, serviciile publice sunt 
servicii publice prestate/furnizate în mod unitar fie de către o autoritate a 

administraţiei publice, fie de către un organism prestator de servicii publice şi 
servicii publice prestate/furnizate în comun de către una sau mai multe autorităţi 
ale administraţiei publice sau de unul sau mai multe organisme prestatoare de 

servicii publice 
şi faptul că aceste servicii reprezintă prioritate pentru comunitatea noastră 

atât din punct de vedere economic cât şi social, precum şi din  necesitatea alinierii 
la legislaţia românească în vigoare dar şi normelor europene în materie, vă propun 
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă. 

 
 
 

 
 

Nr. 6406/22.07.2022 
 
 

PRIMAR, 
 

BURLACU ADRIAN 

 
 

 
 

 

 



Primăria comunei Beceni, județul Buzău 
 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
 

Astăzi, 24.08.2022, Primăria comunei Beceni , anunță deschiderea procedurii de 
transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 
Proiect de hotărâre nr. 49/22.07.2022 privind modificarea HCL BECENI nr. 8/10.03.2011 cu 
privire la înfiinţarea serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare al serviciului de salubrizare a localităţii şi a caietului de sarcini al serviciului de 
salubrizare a localităţii Beceni 

Având în vedere că activitatea de salubrizare reprezintă prioritate pentru 

comunitatea noastră atât din punct de vedere economic cât şi social, precum şi din  
necesitatea alinierii la legislaţia românească în vigoare dar şi normelor europene în 
materie, se impugn o serie de modificări la Hotărârea CL BECENI nr. 8/10.03.2011 

prin care este organizată această activitate . 
Documentația aferentă proiectului de act normativ cuprinde: 

- Referatul de aprobare nr. 6406/22.07.2022 

- Proiect de hotărâre nr. 49/22.07.2022 
Documentația poate fi consultată: 
• pe pagina de internet a instituției, la http://primariabeceni.ro/  

• la sediul Primăriei Beceni din  sat Beceni, str Principală B, nr. 25, comuna Beceni, 
jud. Buzău 
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la 
biroul regisistratura. 
 
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 

normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de  
15.09.2022.  
[x] ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariabeceni@yahoo.com;  
[x]  prin poștă, pe adresa sat Beceni, str Principală B, nr. 25, comuna Beceni, jud. Buzău  
[x] la sediul instituției, la Registratură, la adresa sat Beceni, str Principală B, nr. 25, comuna 
Beceni, jud. Buzău, între orele 8-16,00. 
Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre nr. 
49/22.07.2022 privind modificarea HCL BECENI nr. 8/10.03.2011 cu privire la înfiinţarea 
serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 
serviciului de salubrizare a localităţii şi a caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a 
localităţii Beceni.“  
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 
internet a instituției, la linkul http://primariabeceni.ro/  
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 
public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 
asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 
15.09.2022 . 
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 
0238528631, e-mail: primariabeceni@yahoo.com, persoană de contact: Voicu Ramona. 
 
Beceni  
Nr. 7265/24.08.2022 

http://primariabeceni.ro/
http://primariabeceni.ro/

