
 
 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR………. 
DIN …………………………….. 

Privind darea în administrare a activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare 
 
  Având în vedere :   
- Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 106 din 19 august 2019 privind înființarea ” Serviciului 
Local de Salubrizare Pecica”, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al ”Serviciului 
de Salubrizare Pecica”, aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al UAT Pecica, a 
indicatorilor de performanță și a caietelor de sarcini pentru activitățile de salubrizare 
- Hotărârea Consiliului Local Pecica nr………/25.11.2019 privind schimbarea denumirii Serviciului 
Local de Salubrizare Pecica 
-Prevederile art. 1 alin. (3) litera ”h”, ale art. 3, art. 8 alin. (1), alin.(3), 13 alin.3 şi art.20 alin.1 lit. 
,,m’’, art. 23 alin.(1) și alin.(2), art. 24 alin.(1), art. 28 alin.(2), lit.c) din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
-Prevederile art. 6, art.7, art.11 alin.1, art. 14 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
-Prevederile ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor;  
-Prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind întocmirea Caietului de 
sarcini,  
-Prevederile art. 129 punctul  (2) litera a,  punctul (  3) litera e, punctul (6) litera a, punctul (7) litera  
  n) din O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ 
 -În temeiul prevederilor art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, 
 
                                 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA 
 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E:  
Art. 1 . (1)   Se aprobă darea în administrare a activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare 
către ”Serviciul de gospodărire comunală și salubrizare a orașului Pecica”  din subordinea 
Consiliului Local Pecica. 
         (2) Predarea – preluarea bunurilor se va face pe bază de protocol și inventar de către o comisie 
constituită de fiecare parte.  
Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul prin Serviciul protecţia 
mediului.  
Art.3 .-Prezenta hotărâre se comunică :  
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad ,  
-Serviciului protecţia mediului, doamna Luculescu Mariana. 
-A.N.R.S.C.  
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