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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 46 
de  modificarea si completare a H.C.L. nr. 34/27.04.2018 privind “completarea indicatorilor 
de performantă ai serviciului de salubrizare  cu indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7 la Legea nr. 
211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, conform prevederior art. 17  alin. (1) lit. d)  

” 
 
 

Consiliul Local al comunei  Vadu Pașii, întrunit în şedinţa ordinară; 
Avand in vedere : 

 
•  Referatul de aprobare nr. 4643/23.04.2020  al domnului Firon Gheorghe, Primarul 

comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
• proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Vadu Pașii, județul Brăila cu privirea la 

modificarea si completarea HCL nr. 34/27.04.2019; 
• raportul de legalitatea al secretarului comunei Vadu Pașii nr. 4644/23.04.2020; 
• avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei  Vadu Pașii pentru 

programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comert, nr. 
5204/08.05.2020, 

• prevederile art. 1 alin.(3), litera “h”, ale art. 3  si art. 8 alin. (1), alin. (3),  art. 23, alin. (1) şi 
alin. (2), art.24 , alin(1) şi ale art. 28 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 51/2006 , privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art. 6, art. 7 şi ale  art. 11 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
modificată şi completată prin Legea nr. 99/2014; 

• prevederile art. 17 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată si completată 
prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 

• Obiectivele și țintele care trebuie atinse în domeniul gestionării deșeurilor, conform 
prevederilor legislative în vigoare, respectiv art. 29 alin. (10) lit. e) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și ale art. 17 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată si 
completată prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 

• În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.lit. a) și lit. (d), alin. (3) lit. e) și alin. 
(7) lit. n) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare,  

  În temeiul art.139 alin. (1), art.196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. - Se aprobă completarea indicatorilor de performanță aprobați conform art. 12 din HCL 
nr. 34/27.04.2018 , cu indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7 la Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 
privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17 din 
Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată si completată prin ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, după cum urmează: 

Obiectivele și țintele care trebuie atinse în domeniul gestionării deșeurilor, conform 
prevederilor legislative în vigoare, respective din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 
nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17 din Legea 
211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată si completată prin ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 sunt următoarele: 

Categorie 
deșeu 

Obiectiv/țintă (descrierea indicatorului) Valoarea minimă a 
indicatorului /An de 

îndeplinire 
Deșeuri 
municipale 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale colectate separat, ca procentaj din calitatea totală 
generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale. 
Cantitatea de deşeuri  de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un 
an calendaristic de către stația de sortare. 
Cantitatea totală generată de deşeuri  de hârtie, metal, plastic și 
sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor 
de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. 
În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, 
cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale se consideră a fi de 33 % 
Atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de 
minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi 
hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, 
după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri 
de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile 
menajere. 
 

- 40% pentru anul 2019. 
- 50% pentru anul 2020 
- 60% pentru anul 2021 
- 70% începând cu anul 2021 

Art. 2.  – Celelalte prevederi ale H.C.L  nr. 34/27.04.2018, rămân neschimbate.  
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei 

Vadu Pasii, din judeţul Buzau. 
Art. 4. - Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei  se aduce la cunoştinţă publică şi 

se comunică: Institutiei  Prefectului , A.N.R.S.C., oricăror altor instituții interesate. 
                
             PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 
                GEORGESCU CRISTINEL                     TUDORIE FLORENTINA OANA 
VADU PAŞII 
8 MAI 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  12  voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 0  abţineri din numărul 
total de 12  consilieri locali  în funcţie şi  12  consilieri locali prezenţi la şedinţă 


