
      R O M Â N I A                                                                        
 JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
         BUDACU DE JOS 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului 
Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată 

prin Legea nr. 31/2019 

 
 

Consiliul Local al comunei Budacu de Jos, întrunit în ședința ordinară, în prezența 

a_____ consilieri locali, 

Având în vedere : 
-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr.5511 

din 10.10.2019; 
-raportul viceprimarului comunei Budacu de Jos nr. 5512 din 10.10.2019;   
-adresa nr.954 din 10.10.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud; 
-nota justificativă nr. 47 din 07.10.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

pentru  gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud; 
-Dispozitia interna a ADI Deseuri BN, nr. 4 din 01.10.2019 prin care s-a dispus 

publicarea unor documente, pe site-ul ADI Deseuri BN, spre consultare publică; 

-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 5652 din 
18.10.2019; 
 -raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 5653 din 
18.10.2019; 
 -raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 5654 
din 18.10.2019; 

În conformitate cu: 
-prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 

in administratia publică, republicată 
-prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 
-prevederile art. 17, alin (1), lit. “d” din O.U.G. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 

31/2019 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 art. 7, alin. (1), lit. „d”, art. 8, alin. (3), lit. „i”, art. 22, alin. (4), art. 23, 
alin. (2), art. 29, alin. (10), lit. „b”, art. 33, alin. (1), art. 50, alin. (3) din Legea nr. 
51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată. 

-prevederile art. 6, alin. (1) și art. 12, alin (3) din Legea 101/2006 – Legea 
Serviciului de salubrizare a localităților, republicată; 

-prevederile art. 5 alin. (1) lit. „i” și art. 20, alin (1), lit. „o” din Statutul actualizat al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 
municipale în județul Bistrița – Năsăud; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „b” – „d”, alin. (4), lit. „e”, 
alin. (7), lit. „n”, art. 139, alin. (1) și alin. (3) și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 



 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-
Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 
31/2019, 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, în forma prevăzută la Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, 
menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, va înlocui, prin act adițional, Regulamentul 
prevăzut ca Anexă la Contractul de concesiune nr. 1277/06.12.2018. 

Art.3. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului VĂRĂREAN COSMIN-
GHEORGHE, în calitate de consilier superior, să voteze, pe seama şi în numele comunei 
Budacu de Jos în cadrul adunării generale A.D.I. Deșeuri Bistrița–Năsăud pentru 
îndeplinirea prevederilor de la  Art. 1 din prezenta Hotărâre. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Budacu de Jos. 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu _____ voturi 
„pentru”, _____ voturi „împotrivă” şi ____ abţineri, din _____ consilieri prezenţi; 

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  
- A.D.I. pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița –

Năsăud; 
- Primarul comunei Budacu de Jos; 
- Persoana nominalizată la art.2. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ 

                  MIHUȚ IOAN        SECRETAR, 
                  VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
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