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JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                                            
CONSILIUL LOCAL TEACA 
Nr. 22/ 2021 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  modificării și completării Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de 

salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat 
 

Consiliul Local al comunei Teaca întrunit în ședința ordinară 
 

 Având în vedere : 
 

- Referatul de aprobare al Primarului nr.2339 din 12.03.2021;  
- Raportul viceprimarului nr.2340 din 12.03.2021; 
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; 
- H.C.L. Teaca  nr.14/2008 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; 

- Notă explicativă nr. 32 din 11.03.2021 a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-
Năsăud privind modificarea, completarea și actualizarea Regulamentului serviciului de 
salubrizare al județului Bistrița-Năsăud  

- Adresa nr. 871 din data de 12.03.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la sediul 
primăriei  comunei Teaca sub nr. 2335/ 12.03.2021 

 
 În baza prevederilor: 
 

- Art. 17, alin. (1), lit. a) - e) și lit. i) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicată cu modificările și completările ulterioare 

- 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) și art. 196, alin. (1), lit. a)  
din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului serviciului de salubrizare al 
județului Bistrița-Năsăud, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se avizează Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-
Năsăud actualizat, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, 
menționat la art. 2 din prezenta hotărâre, va înlocui Regulamentul prevăzut ca Anexă la Actul 
adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 1277/06.12.2018. Părțile contractului de 
concesiune vor lua act de această împrejurare printr-un act adițional la contract. 

Art.4. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului Muntean Damian Iustian în 
calitate de reprezentant al comunei Teaca 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 Teaca, în conformitate cu cele prevăzute la Art. 1, Art. 2 și Art.3  
din prezenta hotărâre. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Teaca, 

Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi „pentru”……….voturi 
”împotrivă”……………..”abțineri” din _____ consilieri prezenţi. 
 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud  
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale 

în județul Bistrița-Năsăud. 
- Primarului comunei Teaca 

 
 
 
 
 
 
                                  Inițiator,                                                      Aviz de legalitate, 
                                PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL, 
                     Muntean Damian Iustian                                          Cioșan Ana 
                                                                                     

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  
PRIMĂRIA TEACA 
Nr.2339 din 12.03.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea  modificării și completării Regulamentului serviciului 
public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului 

serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat 
 
 

 
Primarul comunei Teaca, având în vedere:  
-H.C.L. Teaca  nr.14/2008 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. 871 din data de 12.03.2021 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud, înregistrată la sediul primăriei  comunei Teaca sub nr. 2335/ 
12.03.2021 
        -Notă explicativă nr. 32 din 11.03.2021 a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri 
Bistrița-Năsăud privind modificarea, completarea și actualizarea Regulamentului 
serviciului de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud  

  propun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea 
Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și 
avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-
Năsăud actualizat 
 

                                                   PRIMAR,                 
                                     Muntean Damian Iustian                                       
 
 
 
 



 
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA 
Nr.2340 din 13.03.2021 
 

RAPORT 

privind aprobarea  modificării și completării Regulamentului serviciului 
public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului 

serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat 
 
 
 
 

Viceprimarul comunei Teaca, având în vedere:  
- Art. 17, alin. (1), lit. a) - e) și lit. i) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare , care prevede 
urmotoarele: 
"Art. 17. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ 
- teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ - teritoriale ale 
municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au 
următoarele obligaţii:  
[{*}] a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor 
deşeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare şi să 
organizeze atribuirea conform deciziei luate;  
b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru 
reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru 
deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, 
după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare 
deşeurilor care provin din gospodării; 
c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) 
din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu 
modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii 
de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a); 
[{*}] d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de 
salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul 
serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, 
astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la 
lit. b), şi penalităţi pentru nerealizarea lor;  
[{*}] e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu 
de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat  
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pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: (i) volum;(ii) frecvenţă de 
colectare;(iii) greutate;(iv) saci de colectare personalizaţi;  

i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea 
contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale 
destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de 
performanţă prevăzuţi în contracte. " 
 

- Art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 8, alin. (3), lit. d^2 , art. 10 alin. (5) și art. 32, alin. (3), din Legea nr. 
51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
      

   - Adresa nr. 871 din data de 12.03.2021 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud, înregistrată la sediul primăriei  comunei Teaca sub nr. 2335/ 
12.03.2021 
 

  propun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea 
Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și 
avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-
Năsăud actualizat în forma prezentată 
 
 
 

                 
 Viceprimar, 
 
    Oltean Florin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


