
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

COMUNA  BATRANA 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA  NR.24/2019 

privind abrogarea HCL 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 26 august 2019 

        Avand in referatul de aprobare a primarului comunei Batrana,dl Herciu Radu, cu 

nr.68/12.068.2019 prin care se propune  abrogarea HCL nr.16/2019 privind 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.23/12.08.2019  privind abrogarea HCL 

nr.16/2019 privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare al 

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

comunei Batrana,dl Herciu Radu. 

        Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.73/14.08.2019 emis de compartimentul 

financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.861/26.08.2019 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 nr.2382 /07.08.2019 , înregistrata la 

Primăria comunei Batrana sub nr.835/08.08.2019 , prin care ni se solicita abrogarea hotararii 

de consiliul local prin care a fost aprobat modificarea  Regulamentului serviciului de 

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

În baza art 129 alin 1 si  alin 2 lit b, alin 4 lit. e, art 139 alin 1 precum si art.196 alin 1 

lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

  Art. 1. Se abroga HCL nr.16/2019 privind aprobarea modificării Regulamentului 

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

74/2018 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanta in conditiile Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 

Art. 3 Primarul comunei Batrana va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.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 26 august 2019 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  

Paveloni Gheorghe                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ                      

                                                                                                                         SECRETAR, 

Nr consilieri locali in functie:9 din care nr.consilieri locali prezenti:9 

Hotarare adoptata in data de 26 august 2019 prin sistemul de vot deschis cu majoritate 

absoluta,cu 9 voturi pentru,niciunul impotriva. 

 

 



 

 

 

 

 


