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- luarea act de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului asupra încetării contractului de 

delegare a serviciului de salubritate nr. 41/05.05.2009, încheiat între A.D.I. IBSV Salubritate – în calitate 
de delegatar și S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. – în calitate de delegat 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă de îndată la data de 09.11.2016; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 

compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 11/27.02.2009- 

privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu capital public şi desemnarea acesteia ca operator regional; 
Văzând: 

 contractul de delegare a serviciului de salubritate nr. 41/05.05.2009, încheiat între A.D.I. IBSV 
Salubritate – în calitate de delegatar și S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. – în calitate de delegat;  

 adresa nr. 752/06.10.2016 provenită de la S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. În Reorganizare; 
Cunoscând prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,d’’ și alin. (6), lit. ,,a’’, pct 14 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1: Consiliul Local al comunei Vama Buzăului ia act de încetarea contractului de delegare a 
serviciului de salubritate nr. 41/05.05.2009, încheiat între A.D.I. IBSV Salubritate – în calitate de delegatar și 
S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. – în calitate de delegat. 
 

 
            Art.2: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, S.C. Salubritatea 
IBSV S.R.L. În Reorganizare şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Constantin Sebastian BULARCA                                      Avizează pentru legalitate, 
                                              SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                 Adrian – Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”.      


