ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 106
Din 19 AUGUST 2019
Privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica”, aprobarea studiului de
oportunitate privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica”, aprobarea
Regulamentul de organizare și funcționare al ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica”,
aprobarea Regulamentul serviciului de salubrizare al UAT Pecica a indicatorilor de
performață și a caietelor de sarcini pentru activitățile de salubrizare
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al primarului orașului Pecica, Antal Petru,
-Raportul de specialitate al doamnei Luculescu Mariana, șef Serviciul Protecția mediului,
-Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru,
-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 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, alin.(2), litera a) coroborat cu alin. ( 3) litera e),alin.(2), lit.c) coroborat cu
alin. (6) litera a), alin.(2), lit.d) coroborat cu alin. (7) litera n) din O.U.G. 57/2019 privind codul
administrativ,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local al orașului Pecica,
-Votul pentru a 13 consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 13 consilieri.
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) 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. Se aprobă studiul de oportunitate privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare
Pecica” din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica” – serviciu cu personalitate
juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Pecica, în conformitate cu prevederile
art. 28 alin.(2) lit.a) din legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată și modificată prin completările ulterioare .
Art. 3. ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica” este de interes local și funcționează cu
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Pecica, având ca obiect de activitate realizarea
în gestiune directă a serviciului de salubrizare în U.A.T. Pecica, care cuprinde următoarele activități:
a)măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, inclusiv activitatea de amenajare și
întreținere a zonelor verzi;
b) curățarea, transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de
polei sau de îngheț;

c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj
și fundamentarea necesității și oportunității de delegare prin concesiune a gestiunii respectivelor
activități.
d)colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la
populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de
echipamente electrice și electronice etc.)
e)colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări
f)dezinfecția, dezinsecția și deratizarea
g)construcții, reparații și întreținere imobile proprietate publică/privată a U.A.T.Pecica.
Art. 4. ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica” are patrimoniu propriu, funcționează pe bază de
gestiune economică și se bucură de autonomie financiară și funcțională, este subiect juridic de drept
fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și de cont deschis la unitățile teritoriale ale
Trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și
situații financiare anuale și va funcționa cu sediul în oraș Pecica strada 2 nr. 171, județ Arad.
Art.5.Se aprobă numărul de personal la nivelul a 27 posturi, organigrama și statul de funcții pentru
”Serviciul Local de Salubrizare Pecica”, conform anexelor nr.2 și nr. 3 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.6.Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al ”Serviciul Local de Salubrizare
Pecica”,conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.7. (1) Se aprobă darea în administrare a serviciului de salubrizare și a infrastructurii tehnicoedilitare aferente acestuia pentru prestarea serviciului de salubrizare pe raza UAT Pecica către
”Serviciul Local de Salubrizare 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.
(3) Activitățile specifice serviciului de salubrizare care se dau în administrarea serviciului
astfel înființat sunt:
a)măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, inclusiv activitatea de amenjare și
întreținere a zonelor verzi;
b) curățarea, transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de
polei sau de îngheț;
c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj.
d)colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la
populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de
echipamente electrice și electronice etc.)
e)colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări
f)dezinfecția, dezinsecția și deratizarea
g)construcții, reparații și întreținere imobile proprietate publică/privată a U.A.T.Pecica.
Art. 8. ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica” are obligația să asigure prestarea activității
menționate la. Art. 7 alin.(3) pentru toți utilizatorii (populați, agenți economici, instituții publice) de
pe raza UAT Pecica, în condiții de calitate și cu respectarea caietului de sarcini, regulamentului
serviciului precum și a indicatorilor de performanță stabiliți prin regulamentul serviciului.
Art. 9. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare al UAT Pecica, conform anexei nr. 5 ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al UAT Pecica – curățarea și
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț în orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi, conform anexei nr.
6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11. - Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al UAT Pecica – măturatul,
spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, inclusiv activitatea de întreținere a zonelor verzi în
orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi, conform anexei nr. 7 ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al UAT Pecica – dezinsecție,
dezinfecție, deratizare în orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi,
conform anexei nr. 8 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al UAT Pecica- colectarea
cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în orașul
Pecica și satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi, conform anexei nr. 9 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 14.Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al UAT Pecica- colectarea,
transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții
publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente
electrice și electronice etc.) în orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi,
conform anexei nr. 10 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 15. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al UAT Pecica- colectarea,
transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări în orașul Pecica
și satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi, conform anexei nr. 11 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 16 – Se aprobă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare al UAT Pecica, conform
anexei nr. 12 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.17.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul prin Serviciul protecţia
mediului.
Art.18 .-Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad ,
-Serviciului protecţia mediului, doamna Luculescu Mariana.
-A.N.R.S.C.
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