ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDEȘTI

PROIECT

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 / 14.03.2022
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului BistrițaNăsăud, forma consolidată
Consiliul local al comunei Budești întrunit în ședința ________ în data de ______ în
prezența a ______consilieri din cei 11 consilieri locali în funcție
Având în vedere
Referatul de aprobare nr. 947/14.03.2022 al primarului comunei Budești;
Raportul nr. 948/14.03.2022 al compartimentului de resort;
Avizul ________ nr. ____ din ___________2022 al Comisiei pentru programe de
dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat al comunei;
Avizul ________ nr. ____ din _________2022 al Comisiei juridice şi de disciplină,
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
Avizul _________ nr. ____ din _________ 2022 al Comisiei pentru activităţi social –
culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret
şi sport;
Hotărârea nr. 12 din 18.03.2008 a Consiliului local Budești privind asocierea în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în
județul Bistrița-Năsăud;
Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 159 din 03.12.2018 privind atribuirea
și încheierea Contractului ”Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv
activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri
periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de
Colectare din județul Bistrița-Năsăud” către operatorul declarat câștigător al licitației publice,
conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018;
Adresa nr. 677 din data de 11.03.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Comuna
Budești sub nr. 937 din 14.03.2022;
Nota de fundamentare nr. 6 din 11.03.2022 a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri BistrițaNăsăud privind modificarea, completarea și actualizarea Regulamentului serviciului de
salubrizare al județului Bistrița-Năsăud;
În baza prevederilor:
Art. 17, alin. (5), lit. a) - i) și lit. l) și n) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
Art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
Art. 7 alin. (1) lit. d), art. 8, alin. (3), lit. d^2 , lit. i), art. 10 alin. (5), art. 22 alin. (4), art. 23
alin. (2), art. 33 din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată cu modificările și completările ulterioare;

Art.6 alin. (1) lit. h), art. 12 alin. (3), art. 13, alin. (1), lit. b), alin. (2), alin. (3), art. 17 alin. (4)
art. 24 alin. (2) și alin. (5), art. 27 din Legea nr. 101/2006, Legea Serviciului de salubrizare a
localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. n)
art. 139, alin. (1), alin. (3) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud,
forma consolidată, în baza modificărilor din Actul adițional nr. 5 la Contractul de concesiune nr.
1277/2018, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud,
menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, va înlocui Regulamentul prevăzut ca Anexă la
Hotărârea Consiliului local al comunei Budești nr. 45 din 18.10.2019.
Art. 3. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului Codrea Vasile în calitate de
reprezentant al comunei Budești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud,
să voteze aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud,
pe seama şi în numele comunei Budești, în conformitate cu cele prevăzute la Art. 1 și Art.2 din
prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Budești.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești în şedinţă
_______, cu respectarea art. 139 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de
voturi „pentru”,
voturi
„împotrivă” și
voturi „abţineri” din __ consilieri prezenţi.
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Budești
cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor
municipale în județul Bistrița –Năsăud;
Primarul comunei Budești;
Compartimentul financiar contabil, administrativ.
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