
 
 
 
 
 
             
                                          HOTĂRÂREA NR.8 
                                        Din 28 IANUARIE 2020 
 
Privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare – prezentat strict 
pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al "Asociaţiei 
de Dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" 
 
 Având în vedere: 
-Inițiativa primarului Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr.53867/30.12.2019, 
-Raportul de specialitate al doamnei Luculescu Mariana, șef Serviciul Protecția Mediului, 
-Adresa nr. 3217/03.12.2019 emisă de către Aparatul Tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare 
intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad,    
-Prevederile O.U.G. 74/2018 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 și a 
Lg. nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018  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.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
 administrativ, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 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, 
 
                                                         H O T Ă R Ă Ș T E:  
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul propriu de organizare și funcţionare – prezentat strict pentru 
Activitățile de colectare și transport-al serviciului public de salubrizare al "Asociaţiei de Dezvoltare 
intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad", conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Luculescu 
Mariana, șef Serviciul Protecția Mediului şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad. 
            -Doamna Luculescu Mariana, șef Serviciul Protecția Mediului. 
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