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                                                                                        Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 15 consilieri   

       

    HOTĂRÂREA NR. 278 

privind aprobarea indicilor de producere pentru deşeuri menajere, deşeuri 

stradale, deşeuri asimilabile celor menajere ,deşeuri din grădinărit de la 

populaţie,agenţi economici şi instituţii publice, a coeficientului de variaţie 

zilnică a cantităţilor de deşeuri şi a greutăţii specifice pentru deşeuri menajere 

şi deşeuri asimilabile celor menajere generate de populaţie, agenţi economici 

şi instituţii 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere :  

• Referatul administratorului S.C ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

HUŞI nr. 2495 din 20.08.2019 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind aprobarea 

indicilor de producere pentru deşeuri menajere, deşeuri stradale, deşeuri 

asimilabile celor menajere ,deşeuri din grădinărit de la populaţie,agenţi 

economici şi instituţii publice, a coeficientului de variaţie zilnică a 

cantităţilor de deşeuri şi a greutăţii specifice pentru deşeuri menajere şi 

deşeuri asimilabile celor menajere generate de populaţie, agenţi 

economici şi instituţii; 

• Raportul administratorului SC "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL 

HUȘI nr. 2497 din 20.08.2019  și Raportul Compartimentului juridic 

nr. 21527 din 21.08.2019; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul Comisiei de studii , prognoze şi programe economico – sociale 

buget , finanţe , privatizare , servicii publice şi comerţ ; 

             În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;Legii nr.51/2006 
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privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; SR 13400/2007 revizuita în 2016 – 

Salubrizarea localităţilor, Deşeuri urbane, prevederile art.129 alin.(2) ,lit .d) 

coroborat cu alin (7) lit.s) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 /2019 privind Codul 

administrativ ; 

             În temeiul prevederile art. 139 alin (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 

de Urgenţă nr.57 /2019 privind Codul administrativ ; 
 

HOTĂRĂŞTE :  

 

             Art.1 .Se aprobă  indicii de producere pentru deşeuri menajere, deşeuri 

stradale, deşeuri asimilabile celor menajere ,deşeuri din grădinărit de la 

populaţie,agenţi economici şi instituţii publice  ,a coeficientului de variaţie zilnică 

a cantităţilor de deşeuri şi a greutăţii specifice pentru deşeuri menajere şi deşeuri 

asimilabile celor menajere generate de populaţie , agenţi economici şi instituţii, 

conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

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

municipiului Huşi şi SC "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUŞI. 
 

 

 

                                                                                               HUŞI, 29 august 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

     Cristinel Popa                                                                             Secretar,  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


