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    HOTĂRÂREA NR. 144 
privind aprobarea Programului unitar de acţiune de combatere a vectorilor și 

dăunătorilor în cadrul activității distincte de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a 

Serviciului de Salubrizare al municipiului Huși, județul Vaslui, pentru anul 2021   

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ;     

            Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic  nr. 10814 din  11.05.2021 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 10862 din 

11.05.2021 privind aprobarea Programului unitar de acţiune de combatere a 

vectorilor si daunatorilor in cadrul activității distincte  de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare, a Serviciului de Salubrizare al  municipiului  Huși, 

județul  Vaslui , pentru anul 2021 ; 

• Raportul Biroului Tehnic nr.10863 din 11.05.2021 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 11191 din 13.05.2021 ; 

• Avizul nr. 55 din 25.05.2021 a Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr. 35 din 25.05.2021 Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ;    

• Avizul nr. 50 din 25.05.2021 Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

• Avizul nr. 25 din 25.05.2021 Comisiei pentru invățământ, culte, cultură, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecție socială, protecția copilului, familie; 

          In conformitate cu prevederile   Legii  nr. 462/2002 privind măsurile de colaborare 

dintre Ministerul Sănătăţii Publice şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea 

reglementărilor din domeniul sănătăţii publice , Legii  nr. 360/2003 republicată, privind 

regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; Legii  nr. 51/2006 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice , Legii  

nr. 101/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor , Legii  nr. 24/2007 republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor , Ordinului  nr. 119/2014 privind normele de igienă şi 

mediul de viaţă al populaţiei , H.G. nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a 
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unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea 

produselor biocide , HCL nr.371/26.11.2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului 

Public de Salubrizare a Municipiului Husi (secţiunea – Dezinfecţia, Dezinsecţia şi 

Deratizarea), art. 103 din REGULAMENT-CADRU din 9 martie 2015al serviciului de 

salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015, 

modificat si completat prin Ordinul nr.520/27.11.2018,prevederile art. 129  alin (2) lit. 
d) , alin. (6) lit.n) din din Ordonanţa de Urgență  nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

            În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin (1), lit. a) din 
Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

HOTARASTE: 

          Art.1.Se aprobă Programul unitar de acţiune de combatere a vectorilor si 

daunatorilor in cadrul activității distincte  de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a 

Serviciului de Salubrizare al  municipiului  Huși, județul  Vaslui , pentru anul 2021, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 

 

 

                                                                                           HUŞI, 27 mai 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                                          Secretar general ,  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


