
 

  R O M Â N I A 
           JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 

            __________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

                                                                         Proiect 

 
 

 HOTĂRÂRE 
pentru  stabilirea  unor măsuri/demersuri privind activitatea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”  

la care comuna BOZIORU este membru asociat  

 

 
          Consiliul Local Bozioru, Judetul Buzau, întrunit în şedinţă 
<<ordinară>> pe luna decembrie 2022; 
 

          Luând în considerare: 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Bozioru, 

înregistrat la nr.4.004/09.12.2022; 
 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 

nr.4.005/09.12.2022; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

consiliului local anexate la hotărâre; 
 Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Buzău 

2009 înregistrată sub nr.7/2022; 
 Adresa Consiliului Județean Buzău înregistrată sub nr. 

20329/14.12.2022 privind măsurile necesare a fi luate în vederea 
conformării cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubritate 
a localităților și respectiv cu prevederile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 133/2022; 

 
                       Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 
alin. (2) din Constituţia României, republicată; 

 art. 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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 prevederile art. 89 - 91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 prevederile art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonaței de Urgență a 

Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii 

serviciului de salubrizare a localităților 101/2006; 
 prevederile art. 10 alin.(4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională 
în administratia publică ;  

 Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative 
republicată, cu modificările si compeltările ulterioare;  

 
În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. d) și art. 139, alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„Eco Buzău 2009”, să exercite, în numele și pe seama comunei Bozioru, 
dreptul de a delega gestiune serviciilor de salubrizare pentru activitățile 
de sortare și depozitare deșeuri (derulare procedură și perfectare 
contract). 

             Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul şi potrivit 
procedurii Legii contenciosului administrativ, Legea nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică și se 

comunică Primarului comunei Bozioru și Instituției Prefectului Buzău  în 
condițiile și termenele prevăzute de lege prin grija secretarului general al 

comunei. 
         Nr.50/09.12.2022 

         Bozioru 

 
           INIȚIATOR, 
  PRIMAR: GRIGORE Valentin 

                                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                     ……………………                                         OPREA Mirela 

                                                                                   ………………. 
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Nr.3.968/09.12.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre pentru  stabilirea  unor măsuri/demersuri 

privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 
2009” la care comuna Bozioru este membru asociat  

 
 

    Stimaţi consilieri, 
 
     Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a fost 

constituită în scopul înfiinţării, exploatării şi gestionării în comun a 
serviciilor de salubrizare a localităţilor precum şi realizarea în comun a 
unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate 
înfiinţării, modernizării şi dezvoltării a sistemelor de utilităţi publice. 

Art. V din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2022 

pentru modificarea și completarea Ordonaței de Urgență a Guvernului 

nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de 

salubrizare a localităților 101/2006, prevede obligația ca în 120 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile 
administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pe 
baza mandatului special primit de la unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale membre, au obligaţia ca pentru activităţile de 
sortare, tratare şi/sau depozitare, prin eliminare, a deşeurilor municipale 
prestate de operatori numai pe baza autorizaţiei de mediu să atribuie 
contractele de delegare a gestiunii activităţii/activităţilor respective. 

Totodată, potrivit art. 10 alin.(4) din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile  
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legii, asociația de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 
utilități publice, prin hotărâri ale autorităților locale deliberative, să 

exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea 

serviciilor de utilități publice  transferate in responsabilitatea asociatiei. 

În plenul ședinței de Adunare Generală convocată în data de 15 

decembrie 2022, s-a luat act de propunerea făcută privind asumarea 
reprezentării, în numele și pe seama UAT-urilor, pentru derularea 

procedurilor privind delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare pentru 

activitățile de sortare și depozitare a deșeurilor.  

În consecință, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 
  

 
 
 
    Primar, 
                                           GRIGORE Valentin 
 
 
 ………………………. 
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        Nr.3.969/09.12.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru  stabilirea  unor măsuri/demersuri privind activitatea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”  

la care comuna BOZIORU este membru asociat  
 
 
                    Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei 

Bozioru, judeţul Buzău, facem următoarele precizări: 
- este oportună elaborarea acestui proiect de hotărâre care 

vizează mandatarea Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 
2009”, să exercite, în numele și pe seama UAT Bozioru, judeţul Buzău, 

dreptul de a delega gestiune serviciilor de salubrizare pentru activitățile 

de sortare și depozitare deșeuri. 

- respectă prevederile legale din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- respectă prevederile art.10 alin.(4) Legii nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 În concordanţă cu cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local 

Bozioru, adoptarea proiectului de hotărâre pentru  stabilirea  unor 

măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Bozioru este membru 
asociat. 

 
 Întocmit, 
                                       Secretar general comună 
                                                    OPREA Mirela 
                                               
                                            ………………………… 
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