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         ROMÂNIA 

  JUDEȚUL HARGHITA 

    ORAȘUL BORSEC 
    CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr.66/2019 

                     privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat 

          al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre 

            ale ADI ”Sistemului integrat de management al deșeurilor” Harghita. 

 

 

   Consiliul local orășenesc Borsec 

   Având în vedere adresa de solicitare nr.135/2019  a ADI SIMD 

Harghita înregistrată sub nr.650/2019, Raportul de specialitate nr. 119/2019, al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 

Referatul de aprobare nr.123/2019 

   În temeiul dispozițiunilor art. 8(3), lit. i), art. 22 (4) și art. 30 (5) din 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, art. 6(1), lit.h) din Legea 101/2006, a serviciului de 

salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, art. 16(3), lit c) din 

Statutul ADI ”SIMD” HARGHITA, Legea nr. 31/2019 din 10 ianuarie 2019 privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea  nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de 

ambalaje şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu. 

   În temeiul dispozițiunilor art.86(1), lit.e), art.90. Art.92(2), lit.c) , 

art.129(2), lit.e), art.129(9), lit.c, art.133(1),art.139(3), lit.d) ,Cap.VIII, art.196, 

lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ și cu 

respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  în 

administrație publică, 

 

H O T Ă R E Ș T E 
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            Art. 1. Se avizează favorabil modificările la Regulamentul consolidat și 

armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Sistem integrat de management al deșeurilor 

Harghita”, în forma și conținutul prezentat, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre ,  în vederea aprobării sale în cadrul Adunării Generale 

a Asociaților ADI  SIMD HARGHITA și al  Regulamentului actualizat  în forma și 

conținutul prezentat, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre . 

          Art. 2. Se mandatează d-l ing. Patka Robert Alexandru  reprezentant al  

orașului Borsec  să voteze, în Adunarea Generală a Asociației ”SIMD” Harghita, 

Regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean 

pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Sistem integrat 

de management al deșeurilor Harghita”, astfel cum au fost avizate conform art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

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

încredințează persoana nominalizată la art.2. 

                    Art.4. Prin grija secretarului general al orașului Borsec , prezenta 

hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei orașului Borsec, 

județul Harghita 

                    Art.5.Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 

prezenta hotărâre se înaintează; 

                             Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 

                             Persoanei de la art.2 

                    Asociației de dezvoltare intercomunitară ”SIMD” Harghita.  

        

  Borsec, la  17  septembrie   2019 

                  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                     Ing. Szabo Tibor    

 CONTRASEMNAT,                              ss. Indescifrabil 

              SECRETAR, 

            ss. Indescifrabil  

     SE CERTIFICĂ, FIIND CONFORMĂ CU ORGINALUL 

        SECRETAR, 

            Moldovan Kemenes Ildiko Anna 


