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   PROIECT  

 

Hotărâre 

privind aprobarea  modificării și completării Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului serviciului 

public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea 
integrată a deșeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud   

Având în vedere : 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Art. 17, alin. (1), lit. a) - e) și lit. i) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7 alin. (1) lit. d), Art. 8, alin. (3), lit. d^2 , lit. i), Art. 10 alin. (5), Art. 22 alin. (4), 
Art. 23 alin. (2), Art. 33 din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art.6 alin. (1) lit. h), Art. 12 alin. (3), Art. 13, alin. (1), lit. b), alin. (2), alin. (3), Art. 17 
alin. (4) Art. 24 alin. (2) și alin. (5), Art. 27 din Legea nr. 101/2006, Legea Serviciului de 
salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

- Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
- Art. 5, alin. (2), lit. k), pct. III din Statutul actualizat al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud; 
- Hotărârile Consiliilor Locale privind aprobarea Regulamentului serviciului public de 

salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 
74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019; 

- Nota explicativă a aparatului tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Nădăud nr. 32 din 
11.03.2021. 

În baza prevederilor : 

- Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 16, alin. (4), lit. c) din Statutul actualizat al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud; 

 



 

2 
 

 

 

                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului serviciului de salubrizare al 
județului Bistrița-Năsăud, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud 
actualizat, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, menționat 
la art. 2 din prezenta hotărâre, va înlocui Regulamentul prevăzut ca Anexă la Actul adițional 
nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 1277/06.12.2018. Părțile contractului de concesiune 
vor lua act de această împrejurare printr-un act adițional la contract. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul Director al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare privind gestionarea integrată a deşeurilor 
municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, prin aparatul tehnic al Asociației. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-
Năsăud și aparatului tehnic al Asociației. 

 
 

Preşedinte, 
Florin Grigore MOLDOVAN 

 
 

 
                                            

Vizat juridic, 
Nicoleta Petrar 

                                                                                    
                             

 

 

Nr. …….. adoptată în ședința din data de …………… 
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cu un număr de …… voturi „pentru”, ….. voturi ”împotrivă”, …. ”abțineri” din 
numărul total de …. membri care și-au exprimat votul, din care …… membri cu 
drept de vot.  


