
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 80 /2020
privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare

pentru județul Hunedoara

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.64/05.03.2020 şi Referatul de aprobare
nr.64/05.03.2020 întocmit de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob - Ridzi,
prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru
judeţul Hunedoara;

Văzând raportul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat nr.3429/05.03.2020,
raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie Publică Locală
nr.5107/06.04.2020, precum şi avizul comisiei juridice nr.370/2020, avizul comisiei pentru
buget nr.312/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.331/2020, avizul comisiei pentru
urbanism nr.350/2020;
Luând în considerare :
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor judetul Hunedoara, înregistrată la Primăria municipiului Petrosani sub
nr.3212/03.03.2020, prin care este transmis Proiectul Regulamentului Serviciului de
Salubrizare pentru judeţul Hunedoara ;
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor judetul Hunedoara”;
- prevederile art.8, alin.1, alin.3, lit.,,i” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.6, alin.1, lit.,,h” din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind
regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu.
- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- prevederile cuprinse în anexa 1 la Ordinul A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile cuprinse in anexa la Ordinul președintelui ANRSC nr. 82/2015 privind
aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;
- prevederile art. 7 alin. 1, alin.2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
- prevederile art.3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările ulterioare;
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În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1, alin.2, lit.,,d’’, alin.7, lit.,,n”, art.139, alin.1, art.196,
alin.1, lit.,,a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul
Hunedoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani nr.252/2015,
conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandateaza viceprimarul municipiului Petroşani, dl. Florin Nicolae, ca in numele si
pentru municipiul Petroşani să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor” judetul Hunedoara
modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara , astfel cum
este prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta Hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara;
Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Instituţiei Prefectului -judeţul Hunedoara.

Petroşani, 29.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI


