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HOTĂRÂREA Nr. 17 din 27.01.2022 

 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deșeurilor menajere și reciclabile 
de la persoane juridice de către operatorul S.C. CLB TRANSRUT SRL si a contractelor-
cadru de prestare a serviciului public de salubrizare pentru persoane juridice 

 

                      CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

27.01.2022, 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei Budila, înregistrat sub nr. 

125/05.01.2022, în calitate de initiator si raportul de specialitate nr. 126/05.01.2022 al secretarului 

general, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului privind colectarea deșeurilor menajere și 

reciclabile de la persoane juridice de către operatorul S.C. CLB TRANSRUT SRL si a contractelor-

cadru de prestare a serviciului public de salubrizare pentru persoane juridice 

        Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Budila nr. 94 din 30.09.2021 privind numirea 

administratorului Societății Comerciale cu răspundere limitată CLB TRANSRUT SRL si Societății 

Comerciale cu răspundere limitată CLB TRANS SRL având ca asociat unic UAT Budila, prin 

Consiliul Local al comunei Budila 

- adresa de la SC CLB TRANSRUT SRL prin care s-au inaintat Regulamentul privind colectarea 

deșeurilor menajere și reciclabile de la persoane juridice de către operatorul S.C. CLB TRANSRUT 

SRL si contractele-cadru de prestare a serviciului public de salubrizare pentru persoane juridice 

- HCL 134 din 29.12.2021 privind modificarea tarifului pentru activitatile specifice prestarii serviciului 

public de salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT SRL 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor 

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 120, alin.(1) și art. 121, alin.(1), alin.(2) din Constituţia României, republicată 

-art. 7, alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 



modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 549 

alin. (1), art. 552 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-avizul comisiilor de specialitate nr. 1 si  3 

- prevederile art. 87 alin. (5), art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c), d), alin. (7)  lit. 

n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

     În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

     Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind colectarea deșeurilor menajere și reciclabile de la persoane 

juridice de către operatorul S.C. CLB TRANSRUT SRL conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

    Art. 2. Se aproba contractele-cadru de prestare a serviciului public de salubrizare si de colectare a 

deseurilor reciclabile pentru persoane juridice, conform anexelor 2 si 3, care fac parte integranta din 

prezenta hotarare. 

   Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Budila, 

viceprimarul comunei, Compartimentul Situatii de Urgenta si Protectia Mediului si SC CLB 

TRANSRUT SRL. 

    Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Budila, viceprimarului, 

Compartimentului Situatii de Urgenta si Protectia Mediului SC CLB TRANSRUT SRL, Instituției 

Prefectului - Județul Brașov, primarului comunei Budila, Compartimentului Situatii de Urgenta si 

Protectia Mediului și se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general al comunei Budila, 

prin afisarea pe site-ul www.budila.ro. 

 

     Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 13 consilieri locali, din numărul de 

13 consilieri aleși, cu un număr de 12 voturi pentru si 1 vot impotriva. 

 

 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                      Secretarul General al comunei Budila, 

           Vlad CONSTANTIN      Alexandra-Aveluța BENIA  


