
545400 SIGHIŞOARA
Str. Muzeului nr. 7, Tel./Fax. 0265-771278

H O T Ă R Â R E A   NR. 82
din 29 mai  2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş

Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, întrunit în şedinţă ordinară;
Luand act de proiectul de hotărâre si referatul de aprobare al Primarului municipiului, in calitate de

initiator, inregistrat cu nr. 10242/09.05.2013, calitate conferita de prevederile art. 33 din Legea 393/2004
privind Statul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin.
(6) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art. 8 alin. (3) lit. „i” din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată;

Văzând şi prevederile art. 6 alin. (1) lit.”h” din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare
a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ţinând cont de dispoziţiile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind aprobarea
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Luând în considerare şi prevederile art.17 alin. (3) pct. 20 din Statutul ADI  Ecolect Mureş;
Văzând şi Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 83/28.05.2009, prin care s-a aprobat

Regulamentul de salubrizare al Municipiului Sighisoara;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului de monitorizare servicii de utilitati publice,

investitii, urmarire contracte, inregistrat cu nr. 10243/09.05.2013, prin care se propune aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş,
îndeplinindu-se prevederile legale in acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin.(6) lit. „a” pct. 14 si alin. (9),  art. 45 alin.(1) şi a art. 115

alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din
judeţul Mureş, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 2. Regulamentul mentionat la art. 1 din prezenta hotărâre va intra in vigoare pe aria unităţii
administrativ - teritoriale a Municipiului Sighisoara, numai dupa inchiderea depozitului ecologic al
municipiului.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică ADI  Ecolect Mureş.
            Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredintează Primarul
municipiului Sighisoara, Serviciul de monitorizare servicii de utilitati publice, investitii, urmarire contracte şi
ADI  Ecolect Mureş.

Art. 5. Prin grija d-rei Flesariu Anca, Secretarul Municipiului Sighisoara, prezenta hotarire va fi
comunicata, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului, Prefectului Judetului Mures si se va
aduce la cunostinta publica, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dan-Constantin Enescu

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate
SECRETAR,

                              Anca Fleşariu
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