
România                                                                                   
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                       
Consiliul Local 
                                                                                                

             
 HOTĂRÂREA nr. 29

din 25 mai 2022
           
               Privind  privind aprobarea  Regulamentului de organizare i func ionare aș ț
serviciului public de salubrizare din jude ul Timi   ț ș

               Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
 Având în vedere solicitarea Asocia iei de Dezvoltare   ț Intercomunitară De euriș

Jude ul  Timiț ș nr.  7208 din 11.11.2021 i  Hotărârea  Consiliului  Director  al  ADIDș
Timi  nr. 5/08.11.2021 ș prin care a fost avizat favorabil noul Regulament de organizare
i func ionare a serviciului public de salubrizare din jude ul Timi  – septembrie 2021 ș ț ț ș şi

Anexele 1 – 5 la acesta.
 Având în vedere necesitatea la respectării art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003

privind tranparen a  decizională  în  administra ia  publică,  republicată,  prin afi areaț ț ș
proiectului  Regulamentului  de  organizare  i  func ionare  a  serviciului  public  deș ț
salubrizare din jude ul Timi  – septembrie 2021 i Anexele 1 - 5 la acesta,ț ș ș
               Având  în vedere referatul nr.1077 /20.05.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 1078/ 20.05.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 1079/ 20.05.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;

  Având în vedere :

 Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru
al serviciului de salubrizare a localită ilor ;ț

 Legea serviciului de salubrizare a localită ilor nr. 101/2006, ț cu modificarile
si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 Legea privind serviciile  comunitare  de utilită i  publice nr.  51/2006,  ț cu
modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul
de eurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si aș
de eurilor de ambalaje i a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatăș ș
cu modificări i completări prin Legea nr.31/2019 ș ;

 OUG  nr.  196/2005  privind  Fondul  pentru  mediu,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 OUG nr.   92/2021 privind  regimul  de eurilor  (care  a  abrogat  Legea  nr.  211/2011ș
privind regimul de eurilor) ;ș

 Legea  nr.  249/2015  privind  modalitatea  de  gestionare  a  ambalajelor  si  a
de eurilor de ambalajeș , cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile
si completarile ulterioare ;

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii , cu modificarile
si completarile ulterioare ;

 Documentul  de  pozi ie  din  18.05.2011  privind  modul  de  implementare  aț



proiectului ”Sistem integrat de management al de eurilor în jude ul Timi ” ;ș ț ș
 Statutul Asocia iei de Dezvoltareț  Intercomunitară De euri Timi ,ș ș

precum iș
prevederile  contractelor  de  delegare prin concesiune a  activită ii  de colectare  iț ș
transport al de eurilor pentru celeș  cinci zone ale jude ului Timi ,ț ș

          În temeiul prevederilor art. 129 al.(7) lit. n)  art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu
prevederile art. 133 alin. 2 lit. a), ale art. 136, i aleș  art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ
din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.
              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :
            
            Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare i func ionare a serviciului public deș ț
salubrizare din jude ul Timi  – septembrie 2021 ț ș i Anexele 1 - 5 la acesta (Anexa nr. 1 laș
prezenta Hotărâre), avizat favorabil de Consiliul Director al ADID Timi  prin Hotărâreaș
nr. 5/08.11.2021. 
            Art. 2  Noul Regulament de organizare i func ionare a serviciului public deș ț
salubrizare din jude ul Timi  aprobat conform art. 1 de mai sus, va intra în vigoare dupăț ș
aprobarea în AGA ADID Timi .ș

             Art. 3. Primarul Comunei Nădrag, Dl. Muntean Liviu_va reprezinta interesele
U.A.T. Comuna Nădrag   în AGA   ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta hotărâre.

            Art.  4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11voturi pentru, fiind prezenti toti cei 11 
membri ai consiliului local.
            Art.  5  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- ADID Timiş
- Serviciului public de salubrizare al Comunei Nădrag
- Afişare.

                                                                                                          
                                                                                                          

                                                                                                        Preşedinte şedinţă
                                                                                                             Schoner Emil   

Contrasemnează secretar general:  Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


