ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA nr. 55/2019
privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel
județean pentru localitățile membre ale A.D.I. ”Sistemului integrat de management al
deșeurilor” Harghita.
Consiliul Local al al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data
de 31 mai 2019;

-

-

Având în vedere:
Adresa de solicitare nr. 1903/13.05.2019, a Asociației de Dezvoltare Intercomunită ”Sistemul
Integrat de Management al Deșeurilor” HARGHITA;
Referatul de aprobare a primarului comunei Gălăuțaș nr. 4/95/14.05.2019
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gălăuțaș nr. 4/96/14.05.2019;
Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia pentru
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor nr.6/38/24.05.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie
copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.6/37/24.05.2019, comisia de specialitate
pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 6/36/24.05.2019;
Ținând cont de prevederile:
Art. 8 alin 3 lit i, art. 22 alin 4 și art. 30 alin 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 6 alin. 1 lit. h din Legea 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 16 alin. 3 lit. c din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunită ”Sistemul Integrat de
Management al Deșeurilor” HARGHITA;
Art. 36 alin 2 lit d și alin 6 lit a pct 14 din Legea 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile din Legea nr. 31/2019 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
În temeiul art. 45 și art. 115 alin 1 lit b din Legea 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se avizează favorabil modificările la Regulamentul consolidat și armonizat al
Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Sistem integrat de management al deșeurilor Harghita”, anexa 1 la prezenta și care
face parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea aprobării sale în cadrul Adunării Generale a
Asociaților A.D.I. S.I.M.D. HARGHITA și Regulamentul actualizat Anexa 2 și care face parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se mandatează d-l ȚĂRAN RADU, reprezentant al Comunei GĂLĂUȚAȘ să voteze,
în Adunarea Generală a Asociației ”S.I.M.D.” Harghita, Regulamentul consolidat și armonizat al
Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare
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Intercomunitară ”Sistem integrat de management al deșeurilor Harghita”, astfel cum au fost avizate
conform art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, persoanei nominalizate la art. 2, Instituției Prefectului
Harghita și Asociației de dezvoltare intercomunitară ”S.I.M.D.” Harghita.
Gălăuțaș, la 31 mai 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Barabas Lajos

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia
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