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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A 

NR. 26 DIN 29.04.2020 

 

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDEȚUL BACĂU,  

MEMBRE A.D.I.S. 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.04.2020; 

         Având in vedere: 

         - Adresa „A.D.I.S. Bacău” nr. 3823/28.10.2019, retransmisă prin e-mail în data de 25.02.2020, 

prin care se solicită aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al U.A.T.-urilor din 

Județul Bacău, membre A.D.I.S.; 

         - Expunerea de motive a primarului Comunei, inregistrată la nr. 111/18.04.2020, privind 

necesitatea și oportunitatea aprobării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților 

Administrativ-Teritoriale din Județul Bacău, membre A.D.I.S, precum și Proiectul de hotărâre inițiat 

de acesta; 

         - Raportul viceprimarului Comunei, inregistrat la nr. 112/18.04.2020 la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al U.A.T.-urilor din Județul 

Bacău, membre A.D.I.S.; 

         - prevederile art. 20, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile art. 8, alin. (3), lit. i) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile art. 6, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 101/25.04.2006 a serviciului de salubrizare a 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 17, alin. (1) din Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile H.C.L. Onceşti nr. 24/28.11.2007 privind aprobarea participării comunei Onceşti, 

judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău”, precum si ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău”;  

         - Anunțul  privind organizarea dezbaterii publice cu privire la prezentul Regulament, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - Raportul de Audit al Performanței nr. A17/676 din 03.06.2019 întocmit în urma misiunii 

,,Auditul performanței activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UAT-urilor pentru 

perioada 01.01.2016- 30.04.2019”. 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 114, 115 și, respectiv 116 

din 29.04.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

      In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), ale art. 133, alin. (1), ale art. 134, 

alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale  art. 200 

din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H  O  T  A  R  A  S  T  E: 

 

         Art. 1 - SE APROBĂ REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDEȚUL BACĂU, MEMBRE 

A.D.I.S., conform ANEXEI NR. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
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         Art. 2 - Se aprobă Indicatorii de performanță cu penalități, pentru activitatea de colectare și 

transport respectiv operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând Anexa 

nr. 1 la Regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din 

județul Bacău, membre A.D.I.S., conform ANEXEI NR. 2 care face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

 

         Art. 3 - Se aprobă cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare 

și transport respectiv operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând 

Anexa nr. 2 la Regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrativ 

teritoriale din județul Bacău, membre A.D.I.S., conform ANEXEI NR. 3 care face parte integrantă 

din prezenta Hotărâre. 

 

         Art. 4 - Se acordă mandat special Dlui primar PUȚEANU MIHAI-MARINEL, reprezentant 

al U.A.T. – COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, să voteze în Adunarea Generală                   

a Asociației, în conformitate cu prevederile prezentei Hotărâri. 

 

         Art. 5 - Prezenta Hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ          

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

 

         Art. 6 - Primarul comunei Oncesti va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 7 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentului de specialitate, 

potrivit competențelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și tuturor mebrilor acesteia, precum și Instituției Prefectului 

Județului Bacău, in vederea verificării legalității.  

 

         Art. 8 - Prezenta Hotărâre se aplică de la data aprobării Regulamentului în cadrul Adunării 

Generale a Asociaților A.D.I.S. Bacău. 

 

         Art. 9 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. h) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”, ___-__  voturi ,,împotrivă” şi ___-__ 

,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER LOCAL,                                                       SECRETAR GENERAL, 

           MIHĂILĂ NICOLAIE                                              OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


