
  ROMÂNIA 

  JUDEȚUL ALBA 

  ORAȘ TEIUȘ 

  CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.39/2020  

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba 
 

Consiliul Local al orașului Teiuș, judetul Alba, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30 aprilie 

2020,sedinta publica,desfasurata la distanta. 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul 

Alba. 

- Referatul de aprobare nr.5497/16.04.2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul orașului 

Teiuș 

- Raportul de specialitate nr.5506/16.04.2020, al serviciului tehnic privind aprobarea regulamentului 

serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba. 

-     avizele nr.5857/30.04.2020,nr.5865/'30.04.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 

cadrul Consiliului local oras Teius; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 129, alin.(1),lit. d) și coroborate cu cele ale alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

- Legii nr.52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică,republicată,cu modificările și 

completările ulterioare 

- art.8,art.10 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

- art.12 din Legea nr.101/2006 a salubrizării localităților,republicată,cu modificările și completările 

ulterioare 

- art.17 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor,republicată cu modificările și completările 

ulterioare 

- Ordinul nr.82/2015 al Autorității Naționale de Reglmentare pentru Serviciile Comunitare de utilități 

publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților 

     În  temeiul  art. 139 alin. (3), lit. f),alin.(5),lit.c) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta 

                                           

H O T Ă R Â R E : 

 

             Art.1.Se aproba Regulamentul serviciului de salubrizare a localitatilor din judetul Alba,conform 

anexei,parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează serviciul tehnic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Teiuș. 
 Art.3.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.4. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba , Primarului orașului 

Teiuș, serviicului tehnic,Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba. 

           (2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei orașului Teiuș și pe pagina 

de internet www.primariateius.ro     

                                                                                 Teiuș,30 aprilie 2020 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         Contrasemnează pentru legalitate 

          Consilier ACHIMESCU IOAN                                                    secretarul general al orașului 

                                                                                                                      Bara  Maria 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-15 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru,0 voturi împotrivă,0 abțineri. 
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