
 

 

                                                                         PROIECT 

  ROMÂNIA                       

                  CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru  stabilirea  unor măsuri/demersuri privind 

activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
 „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău  

este membru asociat  
 
 

 Consiliul Județean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 1269/ 18.01.2023; 

- raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții 

înregistrat la nr.  1270/ 18.01.2023; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al județului Buzău dat pe 

proiectul de hotârâre; 
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 

înregistrată sub nr. 1/12.01.2023; 
- 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) şi alin.(5) din Legea nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
În temeiul  art. 173, alin.(1), lit. d) și art. 182, 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 Județului Buzău, dreptul de 
a delega gestiune serviciilor de salubrizare pentru activitățile de sortare, 

transfer și depozitare deșeuri (derulare procedură și perfectare contract). 
 

Art.2. Se aprobă acordarea de asistență tehnică de specialitate de către 
aparatul propriu al Consiliului Județean Buzău pentru îndeplinirea mandatului 

prevăzut la art.1. 
 



 

 

Art.3. Prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău se va 

constitui Colectivul de lucru conform art. 2. 
 

Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, persoanelor juridice interesate precum şi 

publicarea pe site-ul autorității publice județene.rPPP                                 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 

 
 

 
 

 

                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 

NR. 28 
BUZĂU, 19 IANUARIE 2023 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

  PREȘEDINTE 
Nr. 1269/ 18.01.2023 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru  stabilirea  unor 

măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 

Județul Buzău este membru asociat 
 
 

 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 legii, asociația de 
dezvoltare intercomuntară având ca scop serviciile de utilități publice, prin 

hotărâri ale autorităților locale deliberative, să exercite, pe seama și în 
numele lor, dreptul de a gelega gestiunea servciiilor 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, transfer (pentru unitățile administrativ-teritoriale aflate 
în aria de acoperire a Stației de transfer deșeuri operată de  RER Ecologic 

Service SA Râmnicu Sărat) și depozitare a deșeurilor (derulare procedură și 
perfectare contract), urmând ca aceasta sa fie aprobată prin hotârâre a 

autorității deliberative a membrilor asociați. 
 

 



 

 

 

 
 De asemenea, Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară Eco Buzău 2009 

solicită acordarea de asistenţă tehnică de specialitate, prin aparatul propriu al 

Consiliului Judeţean Buzău, pentru îndeplinirea mandatului prevăzut în 
hotărârile autorităţilor deliberative ale membrilor asociaţi. 

În consecință, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

       PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

     CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA 
   PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII 
          Nr. 1269/18.01.2023 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru  stabilirea  unor 

măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 

Județul Buzău este membru asociat  

 
 

 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului 

Județean 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-urilor membre, dreptul de a 

delega gestiune serviciilor de salubrizare pentru activitățile de sortare, 
transfer și depozitare deșeuri (derulare procedură și perfectare 

contract). 
- 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; 
Având în vedere cele expuse, susţinem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată de către iniţiator. 

 
 
 

DIRTECTOR EXECUTIV, 
 

IULIAN PETRE 

 


