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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  

a localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT comuna Ciugud 

  

Consiliul Local al comunei Ciugud, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară, în 

data de 30.03.2021; 

Luând în dezbatere: 

 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a 

localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT comuna Ciugud 

- Referatul de aprobare  întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul comunei 

Ciugud privind solicitarea de aprobare a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor din 

Județul Alba aplicabil pe raza UAT comuna Ciugud 

- Raportul de specialitate nr. 2145/2021 al Compartimentului Achiziții publice, Investiții și 

Relații Publice; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 

familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, 

relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor. 

Văzând adresa A.D.I. Salubris Alba cu nr. 5/01.03.2021 înregistrată la Primăria comunei 

Ciugud sub nr. 1588/05.03.2021 privind solicitarea de aprobare a Regulamentului serviciului de 

salubrizare a localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT comuna Ciugud; 

Având în vedere calitatea de membru a comunei Ciugud în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Salubrisˮ 

           În temeiul prevederilor: 

- art. 173 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 173 alin. 5 lit. m  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 101/2006 a salubrizării localităţilor, republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 
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- Hotărârea nr. 74/20.03.2020 a Consiliului Județean Alba privind aprobarea Regulamentul 

serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba. 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a şi c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea  

   

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul 

Alba aplicabil pe raza UAT comuna Ciugud, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

         Art.2. Orice alte prevederi contrarii îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

         Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Ciugud Damian Gheorghe. 

         Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

        Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubrisˮ 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

   

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 30.03.2021 

 Nr.30 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 

 

 


