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HOTĂRÂREA NR.155
Din 25 Noiembrie 2019
Privind schimbarea denumirii Serviciului Local de Salubrizare Pecica
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25.11.2019.
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al domnului primar Antal Petru,
-Raportul de specialitate nr. 45243/01.11.2019 al doamnei Luculescu Mariana, șef Serviciul
Protecția Mediului, prin care propune schimbarea denumirii Serviciului Local de Salubrizare
Pecica
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
- Prevederile Legii nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu
modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 106 din data de 19 august 2019 privind înființarea
”Serviciului Local de Salubrizare Pecica”, aprobarea studiului de oportunitate privind înființarea
”Serviciului Local de Salubrizare Pecica”, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
”Serviciului Local de Salubrizare Pecica”, aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al
UAT Pecica, a indicatorilor de performanță și a caietelor de sarcini pentru activitățile de
salubrizare,
- Ținând cont de faptul că în urma publicității făcute cu privire la H.C.L. 106/2019, cetățenii
localității au confundat serviciul nou înființat cu activitatea de colectare a deșeurilor menajere
desfășurată de SC RETIM ECOLOGIC S.A în baza unui contract de concesiune
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Pecica,
-Votul „pentru” a …… consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi …..consilieri.
- In temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se schimbă denumirea serviciului ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica” înființat prin
Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 106/2019 în „Serviciul de gospodărire comunală și
salubrizare a orașului Pecica”.
Art. 2.Se modifică Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 106/2019 și anexele acesteia în sensul că
se va înlocui ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica” cu „Serviciul de gospodărire comunală și
salubrizare a orașului Pecica”.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
- Compartiment Transport Local în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului
Pecica, domnul Mihail Stan
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic.
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