
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL  LOCALAL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea  Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare 

a localităţilor din Judeţul Neamţ 
 
           Consiliul Local Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
           Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, 
ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice nr. 82/2015 privind aprobarea  Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor şi 
ale art. 16 alin. (3) şi art. 21 alin. (1)  din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”,  
cu  modificările şi completările ulterioare;  
            Examinând expunerea de motive nr. 7248 din 15.10.2015 a Primarului comunei Vînători Neamţ; 
          Văzând raportul de specialitate înregistrat sub acelaşi număr al compartimentului de specialitate cu 
atribuţii în domeniu, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
           În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 

       Art.1. Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art.2. Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze în numele 
comunei Vînători Neamţ  aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din 
Judeţul Neamţ, în forma aprobată potrivit art.1. 
    Art.3 . În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ nr. 58 din 27.11.2013 privind aprobarea Regulamentului 
Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ. 
        Art.4:   Secretarul comunei Vînători Neamţ va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 
Nr. 49 
Din 30.10.2015                            

Presedinte de şedintă: 
Consilier,  Constantin GUŞAVAN 

                                                                                                                
 
                                                                                                                                Contrasemnează, 
                                                                                                                                    Secretar, 
                                                                                                                            Alina-Iuliana FLOŞ 
   
 

 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :     
   Pentru  :            
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   Abtineri :-    
 



  

 
 
PROIECT                                                            ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL  LOCALAL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

HOTĂRÂRE 
                                             

privind aprobarea  Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare 
a localităţilor din Judeţul Neamţ 

 
           Consiliul Local Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
           Având in vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, 
ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice nr. 82/2015 privind aprobarea  Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor şi 
ale art. 16 alin. (3) şi art. 21 alin. (1)  din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”,  
cu  modificările şi completările ulterioare;  
            Examinând expunerea de motive nr. 7248 din 15.10.2015 a Primarului comunei Vînători Neamţ; 
          Văzând raportul de specialitate înregistrat sub acelaşi număr al compartimentului de specialitate cu 
atribuţii în domeniu, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
           În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 
       Art.1. Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
       Art.2. Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze în numele 
comunei Vînători Neamţ  aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din 
Judeţul Neamţ, în forma aprobată potrivit art.1. 
   Art. 3 . În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ nr. 58 din 27.11.2013 privind aprobarea Regulamentului 
Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ. 
       Art.4:   Secretarul comunei Vînători Neamţ va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 
 
Nr._____________ 
Din ___________ 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

 jr. Maria PETRARIU 
 

 
                                                                                                                  Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                       Secretar, 
                                                                                                                Alina Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 
COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
CONSILIUL  LOCAL 
Nr. 7248 din 15.10.2015 
  
                                                                            
                                                  
                                          RAPORT DE SPECIALITATE  
           privind aprobarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare  
                                   a localităţilor din Judeţul Neamţ  
 
       Văzând Expunerea de Motive nr.7248 din 15.10.2015 al d-nei Primar Maria Petrariu, 
prin care se propune aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a 
localităţilor din Judeţul Neamţ, facem următoarele precizări: 
        În conformitate cu prevederile art.7 alin. (3) din Legea  serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “Sistemul de 
management integrat al deşeurilor este destinat şi asigură deservirea unităţilor 
administartiv- teritoriale membre în asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită în  
conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicate". 
       Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, în care sunt asociate toate 
unităţile administrativ-teritoriale din judeţul nostru, are drept scop principal, conform art. 4 
alin. (1) din Statut, "....realizarea proiectelor de management integrat al deşeurilor şi 
realizarea în  comun a serviciilor prin gestiunea delegată a activităţilor ce compun serviciile, 
pe baza unor contracte de delegare atribuite conform procedurilor de licitaţie publică, unor 
operatori, conform legislaţiei in vigoare şi prevederilor contractelor de asociere". 
        Conform art. 22 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "Desfăşurarea activităţilor specifice 
oricărui  serviciu comunitar de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se 
realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, eleborate şi 
aprobate de autorităţile admnistraţiei publice locale, în conformitate cu regulamnetul- cadru 
şi cu caietul de sarcini –cadru ale serviciului. În cazul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, regulamentul serviciului 
şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei, se supun avizării autorităţilor 
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ teritoriale membre şi se aprobă de 
adunarea generală a asociaţiei". 
          Totodată, conform art. 24 alin. (2) din  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr. 101/2006 republicată, “Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se 
stabileşte prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale sau după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 
pe baza regulamentului-cadru al serviciului eleborat de ANRSC, şi aprobat prin ordin al 
preşedintelui acestuia”,  



  

        Conform dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din  Regulamentul –cadru aprobat prin Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitaţi 
Publice nr. 82/2015, "Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind 
desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţiile şi condiţiiile- cadru ce trebuie 
îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indiatorii de performaţită, condiţiiile 
tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator". 
       Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ supus 
aprobării, a fost elaborat cu informarea şi consultarea prealabilă a cetăţenilor şi a 
reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi ai Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ”, cu respectarea prevederilor Regulamentului–cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 
82/2015, prin care a fost abrogat Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007, fiind 
prezentat în anexa la proiectul de hotărâre. 
      La data intrării în vigoare a noului regulament, Hotărărea Consiliului Local al comunei 
Vînători Neamţ nr. 58 din 27.11..2013 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public 
de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ  îşi  încetează aplicabilitatea. 
      În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ”, părţile au încredinţat Asociaţiei dreptul ca prin intermediul 
Adunării Generale, să elaboreze şi să aprobe Regulamentul serviciului de salubrizare; 
totodată, conform  art. 21 alin. (1) din Statut, hotărârile Adunării Generale de aprobare a 
Regulamentul serviciului de salubrizare, "nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât 
în baza unui mandat special acordat expres, în prealabil, prin hotărârea autorităţii 
deliberative a asociatului al cărui reprezentant este". 
     Deasemenea, conform dispoziţiilor art. 36 alin. 6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni, consiliul local 
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor  publice de interes local privind serviciile  de salubrizare. 
      În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a fi aprobat. 
 
                                                                            Întocmit, 
                      Vasile Dascălu     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 
COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
CONSILIUL  LOCAL 
Nr. 7248 din 15.10.2015 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
              privind aprobarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare  
                                   a localităţilor din Judeţul Neamţ  
 
    În prezent activitatea de salubrizare a Judeţului Neamţ se desfăşoară conform 
Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, aprobat 
prin Hotărărea Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ nr.58 din 27.11.2013, precum şi 
de către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, respectiv de Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ” din care fac parte toate cele 84 de unităţi administrativ- 
teritoriale din judeţ,  prin hotărârile autorităţilor lor deliberative. 
      Acest regulament  a fost adoptat în conformitate cu prevederile Regulamentului–cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitaţi Publice (A.N.R.S.C.)  nr. 
110/2007, stabilind cadrul legal unitar, privind organizarea şi funcţionarea serviciului public 
de salubrizare la nivelul  Judeţului  Neamţ. 
       Prevederile regulamentului se aplică la recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea 
instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor 
cerinţelor în  vigoare,  respectarea acestuia fiind obligatorie pentru toţi operatorii serviciului 
de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată 
gestiunea serviciului de salubrizare. 
        Prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr 82/2015, privind aprobarea  Regulamentului–
cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, publicat în Monitorul Oficial al Romăniei nr. 
195 din 24 martie 2015, a fost abrogat Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007. 
       În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din Regulamentul–cadru, aprobat prin 
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015, "Consiliile locale, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti şi asociaţiiile de dezvoltare imtercomunitară, după caz, vor elabora şi 
vor aproba  în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, regulamentul 
propriu al serviciului de salubrizare, sau vor modifica regulamentele existente, în funcţie de 
particularităţiile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţiii respective, 
în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru". 

    În acest context, a fost elaborat Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a 
localităţilor din Judeţul Neamţ, conform dispoziţiilor Ordinului  preşedintelui AN.R.S.C. nr. 
82/2015. 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, modificată şi completată, noul regulament a fost supus dezbaterii 



  

publice, conform anunţului din data de 13 august 2015 publicat pe pagina de internet a A.D.I. 
„ECONEAMŢ”, la adresa: http://econeamt.blogspot.ro şi afişat la sediul instituţiei, precum şi 
în anunţul  publicat în ziarul local Realitatea din data de 14.08.2015. 
          Având în vedere cele de mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, privind 
aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ 
şi totodată aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al. 
Comunei Vînători Neamţ în cadrul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMŢ”, care să voteze în numele comunei Vînători Neamţ în Adunarea Generală a 
Asociaţiei, aprobarea Regulamentului. Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din 
Judeţul Neamţ. 
 

PRIMAR, 
Maria Petrariu 

 


