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                   R O M Â N I A      PROIECT 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind înființarea și organizarea serviciului public de interes local,  

specializat, cu personalitate juridică „Serviciul de salubrizare  
al comunei Glodeanu Sărat”, înființat și organizat în subordinea  

Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referat de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 

numărul ___________ 2019;  

- raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului, înregistrat cu numărul ______________ 2019; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul _______________ 2019; 

- prevederile art. 3 alin. (4), art. 28 alin. (2) lit. a) și alin. (4) din Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr. 51/2006, cu modificări și completări ulterioare; 

- prevederile art. 8 alin. (1) și art. 17 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată, cu modificarile si completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (3) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completările ulterioare. 

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă înființarea serviciului public de interes local, specializat, cu personalitate 

juridică „Serviciul de salubrizare al comunei Glodeanu Sărat”, înființat și organizat în 

subordinea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

Art.2 „Serviciul de salubrizare al comunei Glodeanu Sărat” se organizează ca serviciu public de 

interes local, cu personalitate juridică, este subiect juridic de drept fiscal, este titular al codului 

unic de înregistrare fiscală și ale conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la 

unitățile bancare și întocmește , în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații 

financiare anuale. 

Art.3 Se aprobă numărul de personal al serviciului „Serviciul de salubrizare al comunei 

Glodeanu Sărat” la nivelul de 8 posturi, organigrama, statul de funcţii şi structura acestuia fiind 

prezentate în conformitate cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă la 

aceasta. 
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Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 

comunei Glodeanu Sărat cu sprijinul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate. 

Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului Județului Buzău, în condițiile și termenele 

prevăzute de lege, prin grija secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
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            INIȚIATOR                                                  AVIZAT                              
         Primar,                               Secretar general UAT, 
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