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                            ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 5 din 15.11.2021 
 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  
Serviciului Public de Salubrizare din Județul Timiș 

 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa _____ din data de _________.2021, având 

în vedere: 

- solicitarea nr. 7208/11.11.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 

și care a fost  înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3768/12.11.2021 referitoare la 

respectarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională în 

administrația publică, republicată, prin afișarea proiectului Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș – septembrie 2021 și 

Anexele 1 - 5 la acesta, solicitare însoțită de un extras din Hotărârea Consiliului Director al 

ADID Timiș nr. 5/08.11.2021 (prin care a fost avizat favorabil noul Regulament de organizare 

și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș – septembrie 2021 şi Anexele 

1 – 5 la acesta), de anunțul public nr. 5915/17.09.2021 publicat de ADID Timiș, de nota de 

fundamentare nr. 5863/15.09.2021 elaborată de ADID Timiș, precum și de referatul de 

specialitate nr. 5864/15.09.2021 și de expunerea de motive nr. 5865/15.09.2021, acte 

întocmite de directorul executiv al ADID Timiș; 

      Luând act de: 

 Referatul de aprobare nr. 3806/15.11.2021 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul 

Timiș, în calitatea sa de inițiator; 

 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

______/________.2021 prezentat de domnul Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. în cadrul 

Compartimentului S.V.S.U. al Primăriei Comunei Pesac, cu atribuții delegate în domeniul 

protecției mediului; 

 Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac; 

Având în vedere : 

 Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

 dispozițiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul 

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

deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 31/2019; 

 O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 O.U.G. nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor (care a abrogat Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor); 
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 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a proiectului 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș”; 

 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș; 

 prevederile contractelor de delegare prin concesiune a activității de colectare și 
transport al deșeurilor pentru cele cinci zone ale județului Timiș, 

 

Ținând cont de: 

-  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac aprobat 

prin H.C.L. Pesac nr. 25/22.04.2021; 

 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. 

d), art. 129 alin. (7) lit. n),  art. 134 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 136, art. 140, art. 139 alin. 1, art. 

196 alin. (1) lit. a), art. 197-200, art. 243 alin. (1) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE : 

 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de 

Salubrizare din Județul Timiș – septembrie 2021 și Anexele 1 - 5 la acesta (Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre), avizat favorabil de Consiliul Director al ADID Timiș prin Hotărârea nr. 

5/08.11.2021. 

 

Art. 2. Noul Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare 

din Județul Timiș aprobat conform art. 1, va intra în vigoare după aprobarea în AGA ADID 

Timiș. 

 

Art. 3.  Primarul Comunei Pesac, domnul Toma Cornel, va reprezenta interesele U.A.T. 

Pesac în AGA ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR             AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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