ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de
salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 5.930 din 01.10.2015;
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Aluniş nr. 5.905 din
01.10.2015 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului
Local Aluniş;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi
sportive şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local
Aluniş ;
Prevederile art.6, art.7, art.8 şi art. 12 alin.(3) din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată;
Prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru serviciile
comunitare de utilităţi publice nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru
a serviciului de salubrizare a localităţilor;
Ţinând cont de prevederile art. 5 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare “Parteneriatu
pentru managementul deşeurilor –Prahova”,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), litera d) şi alin (6), litera a) ,
punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului
Public de Salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova conform anexei ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Altor instituţii şi autorităţi interesate;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.

Iniţiator
Primar,
Iulian-Cristian Bîgiu
Vizat pentru legalitate
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
.

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
PRIMAR
Nr……….../………..2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a
serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Prahova s-au asociat
în scopul implementării proiectului de investiţii „Sistemul de Management
Integrat al Deşeurilor din judeţul Prahova” (SMID), finanţat de Uniunea
Europeană .
Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se
desfăşoară pe baza unui Regulament, întocmit în conformitate cu
Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare.
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de
Salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova stabileşte principiile şi condiţiile
de funcţionare ţinând seama de obiectivul principal al acestuia, respectiv
protecţia sănătăţii cetăţenilor şi a mediului împotriva efectelor dăunătoare
generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi/sau depozitarea
deşeurilor urbane.
Cadrul legal este stabilit de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilitati publice, de Legea nr. 101 din 2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele ale
Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
de salubrizare a localităţilor, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, care stabilesc atribuţiile autorităţilor
administraţiei publice locale în domeniul organizării serviciului de salubrizare
a localităţilor.
Ca urmare a celor prezentate, propunem spre dezbatere si adoptare de
catre Consiliul Local al comunei Aluniş proiectul de hotarare .
Primar,
Iulian-Cristian Bîgiu

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMǍRIA COMUNEI ALUNIŞ
Telefon/fax 0372.764.366/0244.248.052,
e-mailprimariaalunis@gmail.com,alunis@cjph.ro

Nr............. din......................2015

RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a
serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova

Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului
de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare al
licalităţilor din judetul Prahova şi ţinand cont de faptul ca toate unităţile
administrativ teritoriale din judeţul Prahova s-au asociat în scopul
implementării proiectului de investiţii „Sistemul de Management Integrat al
Deşeurilor din judeţul Prahova” (SMID), finanţat de Uniunea Europeană
consider necesar şi oportun proiectul de hotărâre iniţiat.
Avand in vedere faptul ca activităţile specifice serviciului de salubrizare
se organizează şi se desfăşoară pe baza unui Regulament, întocmit în
conformitate cu Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi luand in
considerare faptul ca Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova, stabileşte
principiile şi condiţiile de funcţionare ţinând seama de obiectivul principal al
acestuia, respectiv la protecţia sănătăţii cetăţenilor şi a mediului împotriva
efectelor dăunătoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea
şi/sau depozitarea deşeurilor urbane susţin proiectul de hotărâre iniţiat de
domnul primar.

Secretar,
Marilena Constantinoiu

