
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DITRĂU 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 35/2019

privind aprobarea modificării Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciului de salubrizare la 
nivel judeţean pentru localităţile membre ale ADI "Sistemului integrat de management al deşeurilor"

Harghita, precum şi a Regulamentului modificat

Consiliul Local al comunei Ditrău, jud. Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 mai
2019,

Având în vedere:
- adresa de solicitare nr. 135/2019, a ADI „SIMD" HARGHITA, înregistrată sub nr. 2411/2019; 
-Raportul de specialitate nr. 2421/2019, al aparatului de specialitate al primarului comunei

Ditrău;
-Raportul comisiei pentru urbanism, agricultură şi protecţia mediului din cadrul Consiliului 

Local Ditrău;
Ţinând cont de prevederile:

- Art. 8, alin. 3, lit. i, art. 22, alin. 4 şi art. 30, alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Art. 6, alin. 1 lit. h din Legea 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-Art. 16, alin. 3 lit. c din Statutul ADI "SIMD" HARGHITA;
-Art. 36, alin. 2 lit. d şi alin 6 lit a pct 14 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile din Legea nr. 31/2019 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu.

-Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, modificată şi completată;

- Procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre nr. 2306/2019;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, modificată şi completată;

în temeiul art. 45 şi art. 115 alin. (1), lit. „b" din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificările propuse la Regulamentul consolidat şi armonizat al Serviciului 
de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Sistem integrat de management al deşeurilor Harghita", Anexa nr. 1 la prezenta şi 
care face parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea aprobării sale în cadrul Adunării Generale 
a Asociaţilor ADI SIMD HARGHITA.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul actualizat, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre care face parte 
integrantă a prezentei hotărâri.
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Art. 3. Se mandatează d-l. Puskás Elemér reprezentant al comunei Ditrău să voteze, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei "SIMD" Harghita, Regulamentul consolidat şi armonizat al Serviciului 
de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Sistem integrat de management al deşeurilor Harghita", astfel cum au fost 
aprobate conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, persoanei nominalizate la art. 2, Instituţiei Prefectului 
Harghita şi Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "SIMD" Harghita.

Ditrău, 22 mai 2019

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL COMUNEI
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