ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI COŞTEIU
COŞTEIU, NR. 282 A
TEL/FAX 0256326500
E-mail primaria.costeiu@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE
Nr.
din
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului
public de salubrizare din județul Timiș
Consiliul Local al comunei Coșteiu, întrunit în ședință publică convocată în data de
___________________
Analizand temeiurile juridice :
a) Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

b) Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localitatilor, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
d) Prevederile OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si
electronice;
e) Prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si
deseurilor de ambalaje, cu toate modificarile ulterioare;
f) Prevederile Legii nr. 181/2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase
compostabile;
g) Prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei. Cu modificarile si completarile
ulterioare;
h) Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 / Partea I privind
Codul Administrativ;
i) Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata;
j) Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011
privind regimul deseurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si ale OUG nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 31/2019;
Ținând cont de :
a) Referatul de aprobare nr. 8077 din 21.10.2021 a d-lui primar Carebia Petru, din cadrul
Primăriei Comunei Coșteiu;
b) Raportul de specialitate nr. 8075 din 21.10.2021 întocmit de domnul viceprimar Marton
Beniamin al Comunei Costeiu;

c) Avizul Comisiilor de specialitate;
d) Regulamentul – cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor, aprobat prin Ordinul
A.N.R.S.C nr. 82/2015;
e) Aplicatia de Finantare a proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deseurilor in
judetul Timis’’;
f) Documentul de pozitie adoptat de membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
Deseuri timis la data de 18 mai 2011;
g) Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Deseuri Timis si Statutul
Consiliului Judetean Timis;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin (4) lit. e), art. 139 alin (1), art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COȘTEIU
adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de
salubrizare din județul Timiș
Art.2. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art.3. – Prezenta hotărâre are caracter normativ și intră în vigoare la data comunicării.
Art.4. – Prezenta hotărâre se încredințează cu ducerea la îndeplinire viceprimarului comunei
Coșteiu prin aparatul de specialitate al primarului.
Art.15. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei
Coșteiu în termenul prevăzut de lege : Instituției Prefectului Județului Timiș, Primarului
Comunei Coșteiu, Viceprimarului Comunei Costeiu, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Deseuri Timis, se publică în Monitorul Oficial local www.costeiu.ro.
INITIATOR,
PRIMARUL COMUNEI COȘTEIU
PETRU CAREBIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL al COMUNEI COȘTEIU
MARIANA ARDELEAN

