
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru:  14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 

ROMÂNIA             

JUD. SATU MARE            

ORAŞUL TĂŞNAD              

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr. 3 

din data de 30 ianuarie 2020 
 

privind organizarea și stabilirea modalității gestiunii unor activități din cadrul serviciului 

public de salubrizare a Orașului Tășnad 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

 Luând în considerare Nota de control nr. 717791/10.12.2019 a Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Agenția Teritorială Nord-Vest; 

 Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, 

industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1), art. 22 alin. (1), alin. (2) lit.a), alin. (3) şi art. 

28 alin. (1), alin. (2) lit.b), alin. (2^1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 2 alin. (3) lit. a), b), f) și g), art. 12 

alin.(1), alin.(2) și art. 14 alin.(1), alin.(2) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit. n), 

art.136 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
           

 Art.1. – Se aprobă organizarea următoarelor activități din cadrul serviciului de salubrizare 

a Orașului Tășnad : 

 - colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără 

a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

   - colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

 -  măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

   - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ. 

 Art.2. – Se aprobă Studiul de oportunitate privind alegerea modalității gestiunii 

activităților prevăzute la art.1, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. – Se aprobă modalitatea de gestiune pentru activitățile prevăzute la art.1 ca fiind 

gestiunea directă.  

 Art.4. – La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare. 

 Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului 

Tășnad . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

VASILE MERK 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


