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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

 

                    HOTARAREA NR.99 

privind aprobarea Regulamentului pentru prestarea serviciilor de salubrizare in 

municipiul Husi prin SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUSI    

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului pentru prestarea serviciilorde 

salubrizare in municipiul Husi prin SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUSI; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale, 

buget, finante, privatizare, servicii publice si comert;                             

 raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura, cadastru, fond funciar, protectia 

mediului inconjurator; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru administratie publica  

locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

         In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare;Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Legii nr.101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localitatilor ,republicata; Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor 

in institutiile publice; Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea 

Normelor de igiena si sanatate publica privind modul de viata al populatiei; Ordinului nr.82/9 

martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, 

art.36 alin.(2) litera b),d), alin.(3) lit.b) si ale alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

        In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

             HOTARASTE: 

 

 Art.1. – Se aproba Regulamentul pentru prestarea serviciilor de salubrizare in municipiul 

Husi prin SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUSI, conform anexei nr. 1 care face parte 

din prezenta hotarare.      
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             Art.2(1) – Ca urmare a aprobarii regulamentului prevazut la art.1 se va modifica art.2 al 

Contractului de delegare a gestiunii nr.9598 din 01.04.2011, aprobat prin Hotararea Consiliului 

Local al municipiului Husi nr. 58 din 18.03.2011. 

             (2) – Modificarea de mai sus va face obiectul unui act aditional semnat de ambele parti, 

conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

            (3) – Se imputerniceste primarul municipiului Husi sa semneze actul aditional in numele 

si pentru Municipiul Husi. 

 

           Art.3. – Se stabileste doamna ec. Codreanu Simona sa indeplineasca functia de auditor 

financiar.  

 

            Art.4. – Prezenta hotarare abroga prevederile art.12 al Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr. 36 din 24.02.2011 privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la 

infiintarea operatorului de servicii de salubrizare, aprobarea infiintarii operatorului de servicii de 

salubrizare S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI prin reorganizarea Serviciului Public 

de Salubrizare Husi si a modalitatii de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului 

public de salubrizare in municipiul Husi. 

 

            Art.5. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi 

 

                                                                                    HUSI, 29 aprilie 2015   

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                Contrasemneaza, 

         Cristinel Popa                                                Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


