
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA - NA.SAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA 
Nr.11/2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea Regulamcntului scrviciului public de salubrizarc al judefului Bistrita-Nasaud, 

forma consolidata 

Consiliul Local al comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud 1ntnmit 111 ~edinta 

A ,,find 111 vedere : 
-Referatul de aprobare al Prirnarului nr. 1279 din 14.02.2022 
-Raportul de specialitate nr. 1285 din 14.02.2022 
-Hotararea nr. I 4 /2008 a Consiliului local Teaca, privind asocierea 111 cadrul Asociatiei de Dezvoltare 

lntercomunitara pentru gestionarea inlegrata a de~eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud 
-Hotararea A.G.A. A.D.I. De~euri Bistrita-Nasaud nr. 159 din 03.12.2018 privind atribuirea ~i 

incheierea Contractului "Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea 
de coleclare, transport, depozitare ~i transfer al de~emilor municipale inclusiv de~euri periculoase din de~euri 
menajere ~i managementul Statiilor de Transfer ~i al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaucl" 
catre operatorul declarat ca~tigator al licitatiei publice, conform Raportului procedurii nr. I 006 din 
18.10.2018 

-Adresa nr. 465 din data de 11.02.2022 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru gestionarea 
inlegrata a de~eurilor municipale in judeful Bistrita-Nasaud 

-Nota de fundamentare nr. 2 din I 0.02.2022 a A.0.1. De~euri Bistrita-Nasaud privind aprobarea 
Regulamentului serviciului public de salubrizare din jucletul Bistrita-Nasaud 

-Avizul Comisiilor de specialitale din cadrul Consiliului local 

111 co11for111itate cu prevederile: 
- art. 17 alin. (5) lit. a) - i) ~i lit. I) ~i 11) din OUG nr. 92/2021 privincl regimul de~eurilor 
- art. I 06 din Legea nr. I 00/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii , republicata cu 

modificarile ~i completarile ulterioare 
- art. 7 alin. (I) lit. cl), art. 8 alin. (3) lit. d"2, lit. i), art. IO alin. (5), art. 22 alin. (4), art. 23 alin . (2), art. 

33 din Legea scrviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51 /2006, republicata cu modificarilc ~i 
complctarile ulterioare; 

- art.6 alin. (I) lit. h), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (I) lit. b), alin . (2), alin. (3), art. 17 alin. (4), art. 24 alin. 
(2) ~i alin. (5), art. 27 din Legea Serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privincl transparenta decizionala in administratia publica cu modificarile ~i 
completarile ultcrioare 

111 temeiul prevederi/or art. 129 alin . (I) , alin. (2), lit. b) - cl), alin . (4), lit. e), alin. (7) lit. n) ~i art. 
I 96 alin. (I) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 



HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba Reg11/ament11/11i servici11/11i de salubrizare al j11de/11/11i Bistri/a-Nasl'md, fonna 
consolidata, in baza modificarilor din Actul adifional nr. 5 la Contractul de concesiune nr. 1277/2018, in 
forma prevazuta in Anexa la prezenta hotarare. 

Art.2. Regulamentul serviciului public de salubrizare al judetului Bistrifa-Nasaud, mentionat la art. 
I din prezenta hotarare, va inlocui Regulamentul aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Teaca 
Ill'. 30/ 2021. 

Art.3. Se aproba 'incredintarea mandatului special domnului Muntean Damian luslian in calitate de 
reprezentant al comunei Teaca 111 Aclunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru 
gestionarea integrata a cle~eurilor municipale injudeful Bistrifa-Nasaud, sa voteze aprobarea Regulamentului 
serviciului public de salubrizare din judetul Bistrifa-Nasaud, pe seama ~i in numele comunei Teaca, in 
conformitate cu cele prevazute la art. I ~i art.2 din prezenta hotarare. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Teaca, 

Art.5. Prezenta hotarare a fost adoptata cu _ _ voturi ,,pentru" _ _ _ voluri 
"impotriva" __ "abtineri" din __ consilieri prezenti la ~edinta din 15 consilieri in funqie. 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica: 
- lnstitutiei Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaucl 
- Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in jucletul 

B istrita-Nasaucl. 
- Primarului comunei Teaca 
- Persoanei nominalizata la Art. 3 din prezenta Hotarare 

Initiator, 
PRIMAR 

Muntean Damian Iustian 
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Aviz de legalitate, 
SECRET AR GENERAL UAT 

Cio~an Ana 



JUDETUL BISTRITA - NASAUD . . 
PRJMARIA TEACA 
Nr.1279 din 14.02.2022 

REFERA T DE APROBARE 
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului 

Bistrita-Nasaud, fonna consolidata 

Avand 'in vedere: 

-adresa m. 465 din data de 11.02.2022 a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale 111 judetul 
Bistrita-Nasaud, prin care se solicita aprobarea Regulamentului serviciului public 
de salubrizare aljudetului Bistrita-Nasaud, HCL Teaca nr. 14/2008 privind asocierea 
111 cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a 
de~eurilor municipale 111 judetul Bistrita-Nasaud, Hotararea A.G.A. A.D.I. De~euri 
Bistrita-Nasaud nr. 159 din 03 .12.2018 privind atribuirea ~i 111cheierea Contractului 
"Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea 
de colectare, transport, depozitare ~i transfer al de~eurilor municipale inclusiv 
de~euri periculoase din de~euri menajere ~i managementul Statiilor de Transfer ~i al 
Centrelor de Colectare din judetul Bistrita Nasaud" catre operatorul declarat 
ca~tigator al licitatiei publice, conform Raportului procedurii nr, 1006 din 
18.10.2018, ~i Nota de fundamentare nr. 2 din l 0.02.2022 a A.D.I. De~euri Bistrita
Nasaud privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al 
judetului Bistrita-Nasaud , prin care se explica necesitatea actualizarii ~i completarii 
regulamentului aprobat anterior, 

propun aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al 
judetului Bistrita-Nasaud, 111 forma prezentata. 

PRIMAR, 

Muntean Damian Justian 



JUDETUL BISTRITA -NASAUD 
' 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA 
Nr.1285 din 14.02.2022 

RAPORT 
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judefului 

Bistrita-Nasaud, fonna consoliclata 

Avand 111 vedere: 
-art. 106 din Legea nr. I 00/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile 

de servicii, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare 
-art. 8 alin. (3) lit. d " 2 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 

51/2006 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare care prevede faptul ca 
'in exercitarea competentelor ~i atributiilor ce le revin 'in sfera serviciilor de utilitati 
publice, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice ~i adopta hotarari 'in legatura 
cu aprobarea modijidirii contractelor de delegare a gestiunii ~i art. 22 alin. ( 4) care 
prevede faptul ca 11desfa§Ul'al'ea activUafilor specifice oricarui serviciu de utilitafi 
pub/ice, indiferent deforma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament 
al serviciului §i a unui caiet de sarcini, elaborate §i aprobate de autoritafile 
administra/iei pub/ice locale, fn conformitate cu regulamentul-cadru §i cu caietul de 
sarcini-cadru ale serviciului. f n cazul asociaJiilor de dez,10/tare interconumitarii 
avand ca scop serviciile de utilitiiJi pub/ice, regulamentul serviciului §'i caietul de 
sarcini se elaboreaza tn cadrul asociafiei, se supun avizarii autoritafilor 
administrafiei pub/ice locale ale unitafilor administrativ-teritoriale membre§·i se 
aproba de adunarea genera/a a asociafiei" 

- art. 6 alin. ( 1) lit. h) din Legea Serviciului de salubrizare a localitatilor, nr. 
l O 1/2006, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare care prevede faptul ca 
autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ - teritoriale au competente 
exclusive 'in ceea ce prive~te 'i'nfiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea ~i 
atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand atributii 1n elaborarea ~i 
aprobarea caietelor de sarcini ~i a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de 
sarcini - cadru ~i a regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de 

A.N.R.S.C. 
PROPUN aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al 

judetului Bistrita-Nasaud, in forma prezentata 

Consilier juridic, 
Birau Oana Ramona 


