
R O M Â N I A 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din 
județul Bacău, membre ADIS 

 
Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară în data de  

25.02.2020; 
 Având  in vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. CL/76 din 20.02.2020 , inițiat de primarul comunei ; 
- referat de aprobare a primarului,  înregistrat sub nr. CL/75 din 20.02.2020, în calitatea sa de initiator, prin care se 

susține necesitatea și oportunitatea aprobării Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale 
din județul Bacău, membre ADIS; 

 -raportul de specialitate al compartimentului urbanism, înregistrat sub nr.CL/74/20.02.2020 prin care se motivează în 
drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 
            - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, înregistrate 
sub nr. CL/84/85/86 din 25.02.2020; 
              În baza prevederilor: 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;  
Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr.74/2008 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

Luând în considerare: 
- anunțul  privind organizarea dezbaterii publice cu privire la prezentul Regulament, în conformitate cu prevederile  

Legii 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare; 
- raportul de Audit al Performanței nr. A17/676 din 03.06.2019 întocmit în urma misiunii ”Auditul performanței activității 

de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UAT-urilor pentru perioada 01.01.2016- 30.04.2019”; 
- adresa ADIS Bacău nr. 3823/28.10.2019, înregistrată sub nr.8794/30.10.2019; 
În temeiul  art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139  alin.(3) lit.d), precum și art.196 alin.(1) lit.a),  

art.197 alin.(1),(2),(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, 

membre ADIS, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Indicatorii de performanță cu penalități, pentru activitatea de colectare și transport respectiv operare 

instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând Anexa nr. 1 la Regulamentul serviciului public de salubrizare al 
unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare și transport respectiv operare 

instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând Anexa nr.2 la Regulamentul serviciului public de salubrizare al 
unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se acordă mandat special domnului Bernadin Tamaș, reprezentant al UAT GIOSENI, să voteze în Adunarea 

Generală a Asociației, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta Hotărâre se aplică de la data aprobării Regulamentului în cadrul Adunării Generale a Asociaților ADIS 

Bacău. 

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii privind contenciosul administrativ nr.544/2004, cu 

modificările și completările ulterioare.  
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată, primarului comunei, Instituției Prefectului-Județul Bacău, Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și va fi adusă la cunoștința publică, în condițiile legii. 

 
Președinte de ședință       
Consilier,       
Hristea Lucian - Napoleon                                                                                                                                                                     

         Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
         Secretar general  comună,      
                      Cristina Sandu 
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