
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

COMUNA  BATRANA 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA  NR.16/2019 

 

privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare al județului 

Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018 

 

Consiliul Local al comunei Batrana, reunit în şedinţa ordinara din data de 24.06.2019 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu cu 

nr.47/12.06.2019 prin care se propune  aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare 

al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018 

Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.15/12.06.2019 initiat de primarul comunei 

Batrana,dl Herciu Radu,din care rezulta necesitatea aprobarii modificării Regulamentului serviciului 

de salubrizare al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018 

Avand in vedere referatul cu nr.49/14.06.2019 emis de compartimentul financiar contabil-

juridic precum si avizul favorabil cu nr.688/24.06.2019 al comisiei de specialitate din cadrul 

consiliului local. 

Avand in vedere  adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de 

Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara,, având nr1642/11.06.2019 , înregistrata la Primăria 

comunei Batrana sub nr.665/12.06.2019 , prin care este transmis Proiectul Regulamentul serviciului de 

salubrizare al județului Hunedoara în care s-au aplicat modificări legislative introduse prin O.U.G. nr. 

74/2018, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 31/2018 precum si  adresa Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara,, având 

nr.1658/12.06.2019, înregistrata la Primăria comunei Batrana sub nr.668/12.06.2019 prin care se 

solicită organizarea unei ședințe a Consiliului local, privind aprobarea modificării Regulamentului 

serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018. 

Tinand cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Batrana  nr15 /2019 prin 

care s-a aprobat încadrarea populației satelor aparținătoare municipiilor si orașelor în mediul rural,care 

va sta la baza aplicarii noilor tarife de colectare,transport si depozitare a deseurilor municipal si similar 

de catre operatorul serviciului public de salubrizare. 

Avand in vedere:  

- documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management 

al deșeurilor în județul Hunedoara" semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;  

- Statutul A.D.I.S.I.G.D.-HUNEDOARA ;  

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje si a Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 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 



- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor;  

 - prevederile Ordinului președintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al 

serviciilor de salubrizare, actualizat; 

Tinand cont de  prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată 

În baza art 36 alin 2 lit b, alin 4 lit. e, art 45 alin 1 precum si art.115 alin 1 lit b din Legea 

administratiei publice locale nr  215/2001 ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

  Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Hunedoara 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana  nr.25/2015  conform Anexei nr. I, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se mandateaza domnul Herciu Radu primar al comunei Batrana ca in numele si pentru 

Comuna Batrana sa aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor,, judetul Hunedoara modificarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare al județului Hunedoara , astfel cum este prevăzut în Anexa 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanta in conditiile Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 

Art. 4 Primarul comunei Batrana va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara,Primarului 

comunei Batrana si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deseurilor judetul Hunedoara;  

 

Batrana la 24 iunie 2019 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         

 Paveloni Gheorghe                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                            SECRETAR, 

                                                                                                                Barb Camelia Cosmina 
 

 

 

 


