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                R O M Â N I A      PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea HCL Glodeanu Sărat nr.  

29/12 aprilie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri multianual  
de gestionare a deșeurilor reciclabile colectate selectiv de la populație  

și agenții economici din comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 
numărul 543/20 ianuarie 2020;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numarul 544/20 ianuarie 2020; 

- HCL Glodeanu Sărat nr. 29/12 aprilie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri 
multianual de gestionare a deșeurilor reciclabile colectate selectiv de la populație și 
agenții economici din comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- dispoziṭiile art. 59 alin. (1) punctul A, lit. a) ṣi e) din Legea privind regimul deṣeurilor nr. 
211/2011, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 
101/2006, republicată, cu modificările ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Anexa la HCL nr. 29/12 aprilie 2019 - Planul de măsuri multianual de gestionare a 
deșeurilor privind colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile provenite de la populație și 
agenții economici din comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, se modifică și se completează 
potrivit Anexei, parte integrantă din aceasta. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcinează viceprimarul comunei 
Glodeanu Sărat, prin Compartimentul Administrativ – Mediu și Compartimentul Salubrizare. 
Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică primarului 
și viceprimarului comunei Glodeanu Sărat, compartimentelor de resort și Instituției 
Prefectului Județului Buzău, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 
 

Nr. 6/20 ianuarie 2020 
 
            INIȚIATOR,                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                             
         Primar,                         Secretar general UAT,            
          Neculai STOICA                                Corina CAZACU           


