
ROAMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSIULIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.4/29.01.2020 

privind aprobarea modelului Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al 

Județului Bacău 

 

Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit  în ședință ordinară din data de 

29.01.2020 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare al Primarului comunei Helegiu nr. 10693/16.12.2019 prin 

care solicită aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al 

Județului Bacău, 

 - Raportul de specialitate nr. 10694/16.12.2019 intocmit de Compartimentul 

tehnic, Urbanism, Amenajatre teritoriu, Protectias Mediului ; 

 - Avizul Comisiei de specialitate adin cadrul Consiliului local Helegiu nr. 

670/28.01.2020; 

- Obiectivul Asociației prevăzut la art. 5, alin. (1), lit. a) cu privire la elaborarea și 

aprobarea strategiei serviciului, raportat la prevederile art. 5, alin. (2), lit. a);  

- Prevederile Hotărârii AGA ADIS Nr. 14/05.12.2019 privind Aprobarea 

modelului Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în Județul Bacău;  

- Adresa ADIS Bacău nr. 4404/13.12.2019 înregistrată la sediul instituției noastre 

cu nr. 11240/17.12.2019;  

În conformitate cu:  

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile OUG 74/2008 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. 

 În temeiul art. 129 alin. 7 lit. n), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRÂSTE 



 

Art.1.Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare , conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică conform legislației în 

vigoare și se va comunica Instituției Prefectului și Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău. 

Art.3. Prezentei Hotărâre poate fi atacată în condițiile legii. 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                    Contrasemnează,                                    

 Bodea Constantin                                                       Secretarul general al comunei, 

                                                                                             Mariana Spiridon 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata  cu: 

15 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

15
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


