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HOTĂRÂREA 
nr. 14 din 28.02.2013 

  
- privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal” pentru 

îndeplinirea prevederilor Legii nr. 51/2006 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2013; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul întocmit de 

compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 În conformitate cu prevederile art. 8, art. 9, alin. (1), lit. ,,b”, alin. (2), lit. ,,a”, ,,d”, ,,g”, alin. 3, ale 
art. 23 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale art. 18, alin. (2) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal”; 
 În temeiul 36 şi art. 45, alin. (1 - 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă modalitatea de gestiune delegată a serviciului public de salubritate, prin atribuire 
directă către S.C. Hidro Sal Com S.R.L., cu sediul în comuna Prejmer, str. Mare, nr. 574, judeţul Braşov. 

 
Art.2: Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal” în vederea 

întocmirii Regulamentului serviciului public de salubritate, a caietului de sarcini, precum şi a anexelor 
acestora conform prevederilor legale. 

 
Art.3: Se avizează Regulamentul serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini întocmite de către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal”, urmând ca ulterior să fie aprobate în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal”.    

 
Art.4: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 
 

            Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Intersal”  şi se aduce la cunoştinţă publică. 
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