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HOTĂRÂRE 

Nr.17/26.03.2020 

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public De Salubrizare al unităților administrativ 

teritoriale din județul Bacău, membre ADIS 

 

Consiliul local Helegiu ,judetul Bacau,  intrunit in sedinta ordinara din 26.03.2020 

Având în vedere : 

-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. 

-Anunțul  privind organizarea dezbaterii publice cu privire la prezentul Regulament, în conformitate cu 

prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare; 

-Raportul de Audit al Performanței nr. A17/676 din 03.06.2019 întocmit în urma misiunii ”Auditul 

performanței activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UAT-urilor pentru perioada 

01.01.2016- 30.04.2019”. 

-Adresa ADIS nr. 3823/28.10.2019, înregistrată sub nr. 1793/03.03.2020. 

-Referatul de Specialitate al Compartimentului Tehnic Urbanism si Protectie a Mediului 

nr.1850/05.03.2020 și Referatul de aprobare al Primarului nr.1851/05.03.2020 

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consilioului local Helegiu nr.2383/25.03.2020; 

În temeiul art. 5, din Statutul asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau; 

In temeiul art. 89, alin.1) si alin.2), art. 91, art. 129, alin. 2), lit. d) şi alin. 7), lit. i) si n) , coroborat cu art.139, 

alin. 1) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRÂSTE 

 

Art.1.Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din 

județul Bacău, membre ADIS, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2.Se aprobă Indicatorii de performanță cu penalități, pentru activitatea de colectare și transport 

respectiv operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând Anexa nr. 1 la 

Regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, 

membre ADIS, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 3 .Se aprobă cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare și transport 

respectiv operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând Anexa nr. 2 la 

Regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților 



administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor membrilor Asociației și va fi adusă la cunoștință publică 

potrivit legii. 

Art. 5. Se acordă mandat special domnului Enea Nicu Ciprian, primarul comunei Helegiu să voteze în 

Adunarea Generală a Asociației, în conformitate cu prevederile prezentei Hotărâri. 

Art.6. Prezenta Hotărâre se aplică de la data aprobării Regulamentului în cadrul Adunării Generale a 

Asociaților ADIS Bacău. 

Art.7  Prezenta hotarare poate fi contestatat in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 

cu modificarile si completarile ulterioare  

Art.8 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau, Primarului comunei 

Helegiu , Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, Serviciului Bublic de 

Salubrizare Helegiu şi va fi adusă la cunostinţă publică în condiţiile legii. 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta 

Stoica Nelu 

                                                                                                Contrasemneaza 

Secretar general al comunei  

                                                                                                                     Mariana Spiridon 
 


