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 HOTĂRÂREA NR. 34/2020 

privind  aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  

a localitatilor din Judetul Alba 

 

Consiliul Local al Comunei Spring, jud.Alba; 

Întrunit în şedinţa ,on line din data de  28.04.2020 ,ora 14,00; 

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului 

de salubrizare a localitatilor din Judetul Alba 

Văzând: 

 - Adresa nr. 11/24.03.2020 inregistrata la instituatia noastra cu numarul 

1788/25.03.2020 transmisa de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba 

- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 74/2020 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare a localitatilor din Judetul Alba 

- Referatul de aprobare privind  aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a 

localitatilor din Judetul Alba; 

- Raportul de specialitate întocmit de către dna Matei Maria, privind  aprobarea 

Regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor din Judetul Alba; 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate 

            Văzând prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 173 alin. 5 lit. m din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

- Legii nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 101/2006 a salubrizării localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; - Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor 

In baza art. 196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ adopta prezenta 

 

HOTĂRARE 

 

 Art. 1.  Se aproba Regulamentul serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul 

Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Hotararea Consiliului Local Spring nr. 83/2017 isi inceteaza aplicabilitatea la 

data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 
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 Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde  Primarul Comunei 

Spring prin aparatul propriu.  

 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul 

şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul primăriei şi în monitorul oficial al 

comunei Spring şi se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Albă, Primarului 

comunei Spring, Viceprimarului comunei Spring, compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Spring, Consiliului Judetean Albă, Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba 

 

                                                                                             Spring, la 28.04.2020            

  

 

          

  Presedinte de sedinta                                                                             Contrasemneaza 

       consilier,DRASOVEAN NICOLETA                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  
                                                                                                  BOGDAN PETRONELA – VIORICA 

 

 

 

      

Total consilieri locali 11 

Prezenti 11 

Pentru 10 

Impotriva - 

Abtineri 1 
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REFERATUL  DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  

a localitatilor din Judetul Alba 

 
  

   

Văzând: 

 - Adresa nr. 11/24.03.2020 inregistrata la instituatia noastra cu numarul 

1788/25.03.2020 transmisa de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba 

- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 74/2020 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare a localitatilor din Judetul Alba 

- Hotararea Consiliului Local Spring nr. 83/2017 

 Având în vedere cele expuse mai sus, iniţiez proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

P R I M A R, 

RUSU DANIEL GHEORGHE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  

a localitatilor din Judetul Alba 

 

 

 

 Văzând: 

 - Adresa nr. 11/24.03.2020 inregistrata la instituatia noastra cu numarul 

1788/25.03.2020 transmisa de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba 

- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 74/2020 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare a localitatilor din Judetul Alba 

- Referatul de aprobare privind  aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a 

localitatilor din Judetul Alba; 

            Văzând prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 173 alin. 5 lit. m din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

- Legii nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 101/2006 a salubrizării localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; - Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor 

 

 Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

INTOCMIT, 

MATEI MARIA 

 

 

                                                                                  

                                                  


