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DISPOZITIE 
Privind  desemnarea viceprimarului comunei, 

ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare   
a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru 

 
          Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 

 Având în vedere: 
 Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei înregistrat sub nr.2.883/19.10.2020; 
 Prevederile art. 155, alin. (1), şi (5) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
 Prevederile art.24 alin. (4) şi (6)din Legea nr.101/2006 **republicată**; 
 Prevederile art.9 alin.(1) lit.h) şi alin. 2 lit.e) din Legea nr.51/2006 

**republicată**;  
 Prevederile art.7 pct.7.1 din Contractul de Prestare a Serviciului Public 

de Salubrizare nr.205/26.01.2021, încheiat între U.A.T. Bozioru şi 
ROMPREST ENERGY S.R.L.; 

     În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 
D I S P U N E: 

 
               Art.1.– (1) Se desemnează viceprimarul comunei Bozioru, domnul 

Morărescu Andrei, ca reprezentant, ce va  executa operaţiunea de 
precolectare a deşeurilor menajere/selective,  în recipiente pentru fiecare tip 
de deşeu  contractat, la nivelul U.A.T. Bozioru. 

                 (2) Viceprimarul va îndeplini următoarele atribuţii : 
                 a) să asigure precolectarea separată, de la fiecare gospodărie, în 

recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi  să 
predea  deşeurile către operatorul economic, colectarea realizându-se cu 
utilajele primăriei (tractor şi camion), şi cu beneficiarii Legii nr.416/2001; 

                   b) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciului de utilitate publică şi să ia măsurile 
necesare în cazul în care operatorul  nu respectă prevederile contractuale; 

 

http://www.comunabozioru.ro/


 
 

c) să semneze şi să ştampileze formularul de încărcare/descărcare 
aferent prestaţiei de colectare transport deşeuri pentru fiecare cursă în parte; 

d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de 
colectare; 

e) să urmărească emiterea facturilor de plată ale tuturor beneficiarilor. 
      Art.2. – Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de 
la data comunicării, la organul emitent.     

                 Art.3 –Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică 
prezenta dispoziţie şi o va comunica autorităţilor şi instituiţiilor interesate. 

 
            

 Nr.138/19.10.2021  
BOZIORU     
              
                                                                                                                     

             PRIMAR,                                      CONTRASEMNEAZĂ,                         
        GRIGORE Valentin                      Secretar General Comună                       

OPREA Mirela                
 ……………………. 
                                                            ….………….. 
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  Nr. 2.883/19.10.2021 

                                                                                                             Aprob: 
                                                                                                         Primar, 
 
                                                                                                    …………… 

REFERAT, 
Privind  desemnarea viceprimarului comunei, 

ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare   
a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru 

 
 Prevederile art. 155, alin. (1), şi (5) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
 Prevederile art.7 pct.7.1 din Contractul de Prestare a Serviciului Public de 

Salubrizare nr.205/26.01.2021, încheiat între U.A.T. Bozioru şi ROMPREST ENERGY 
S.R.L.; 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ,  

 
 Având în vedere necesitatea desemnării unei persoane, ca reprezentant, ce va  
executa operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective,  în recipiente pentru 
fiecare tip de deşeu  contractat, la nivelul U.A.T. Bozioru conform  contractului 
nr.324/10.02.2020 încheiat între UAT Bozioru şi ROMPREST ENERGY S.R.L.; 
        Persoana desemnată va îndeplini următoarele atribiţii: 

                    a) să asigure precolectarea separată, de la fiecare gospodărie, în recipientele 
asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi  să predea  deşeurile către 
operatorul economic, colectarea realizându-se cu utilajele primăriei (tractor şi camion), şi 
cu beneficiarii Legii nr.416/2001; 

b) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciului de utilitate publică şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul  nu 
respectă prevederile contractuale; 

c) să semneze şi să ştampileze formularul de încărcare/descărcare aferent prestaţiei 
de colectare transport deşeuri pentru fiecare cursă în parte; 

d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 
e) să urmărească emiterea facturilor de plată ale tuturor beneficiarilor. 

 
       Fiind relatate cele de mai sus, propun emiterea unei dispoziţii pentru desemnarea 
domnului viceprimar MORĂRESCU ANDREI, ca ca reprezentant, ce va  executa 
operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective la nivelul UAT Bozioru, judeţul 
Buzău. 
                                                         Întocmit, 
                                         Secretar general comună 
                                                 OPREA  Mirela 
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