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APROB,  

Primar,  
nr. 579/16.02.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru   modificarea  si completarea  

punctului 5.5.10  din Anexa la   Hotararea Consiliului local nr. 34 
din 30.09.2014  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si 
functionare  pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare,  

pentru perioada 2014-2032 

 
Tinand cont de prevederile:  

     - art. 5 alin. (1) si  alin. (2),  art. 6 si art. 7  alin.(1)  din Legea nr. 

101/2006   a  serviciului de salubrizare  a localitatilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

  -  art. 3 si art. 8 din  Legea nr. 51/2006 a serviciilor   comunitare   de 

utilitati   publice, republicata; 

   - art. 97-104  din Ordinul  ANRSC  nr. 110/2007   privind aprobarea  

Regulamentului cadru al   serviciului de   salubrizare  a localitatilor; 

   - Ordinul Ministrului Sanatatii   nr. 120/2001 privind  regimul 

juridic   al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul local Podgoria a aprobat in sedinta ordinara din 30 

septembrie 2014, Hotararea Consiliului local nr. 34    privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare si functionare  pe termen mediu si lung a 

serviciului de salubrizare,  pentru perioada 2014-2032. 

Având în vedere prevederile din Legea serviciilor comunitare de utilitati 

publice, 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum si prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale(...). Serviciile de utilităţi publice se 

organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit 

hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-



socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora 

şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul 

unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiţi la 

art. 2 lit. g), respectiv lit. h) din Legea 51/2006 republicată, cun 

modificările şi completările ulterioare. 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în 

condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea 

şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte 

crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor 

proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care 

compun sistemele de utilităţi publice. 

  În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor 
de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi 
adoptă hotărâri în legătură cu: 

-elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea 
serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a 
sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de 
înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor.    

Elaborarea acestui document strategic reprezintă un pas foarte 
important în continuarea implementării reformei administraţiei publice 
prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice comunale 
de a planifica, coordona şi implementa politicile, strategiile, programele şi 
proiectele de dezvoltarea locală. 

In contextul in care legislatia se afla intr-o continua schimbare si 
necesitatile comunitatii sunt  axate pe imbunatatirea conditiilor de viata, 

tinand cont de prevederile art.3 alin.(1), alin.(4), art.8 alin.(1) şi alin.(3) 
lit.a), art.32 alin.(1), din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) şi art.5 
alin.(1) şi alin.(2), din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile art.2 din Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 
de salubrizare a localităţilor; 

prevederile art.129 alin.(1) din anexa la Ordinul nr. 82/2015 al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru 

al serviciului de salubrizare a localităţilor; 



sustin adoptarea proiectului de hotărâre pentru    modificarea  si 
completarea pct. 5.5.10  al Anexei la   Hotararea Consiliului local nr. 34 

din 30.09.2014  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare  
pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare,  pentru perioada 

2014-2032, in forma initiata. 
 

 

Viceprimarul comunei Podgoria,  
 

Iorga Damian  


