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HOTĂRÂREA NR.: 14/2018 

DIN 28.02.2018 

 

privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la 

nivel județean pentru localitățile membre ale ADI ”Sistemului integrat de management al 

deșeurilor” Harghita. 

 

Consiliul Local al Comunei Ulieș, în ședință ordinară, din data de 28.02.2018 

Având în vedere: 

adresa de solicitare nr.: 260 din 11.05.2017, a ADI SIMD HARGHITA; 

Ținând cont de prevederile: 

Art. 8 alin 3 lit i, art. 22 alin 4 și art. 30 alin 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 6 alin 1 lit h din Legea 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Art. 16 alin 3 lit c din Statutul ADI ”SIMD” HARGHITA; 

Art. 36 alin 2 lit d și alin 6 lit a pct 14 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 și art. 115 alin 1 lit b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se avizează favorabil Regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului de 

salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  ”Sistem integrat de management al deșeurilor Harghita”, anexat la 

prezenta și care face parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea aprobării sale în cadrul 

Adunării Generale a Asociaților ADI  SIMD HARGHITA. 
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 Art. 2Se mandatează d-l Gyorgy Sandor reprezentant al Comunei Ulieș să voteze, în 

Adunarea Generală a Asociației „SIMD” Harghita,Regulamentul consolidat și armonizat al 

Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor Harghita”, astfel 

cum au fost avizate conform art. 1din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, persoanei nominalizate la art. 2, Instituției 

Prefectului Harghita și Asociației de dezvoltare intercomunitară „SIMD” Harghita. 

 

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI CONTRASEMNEAZĂ 

  Persoana desemnată cu 

  atribuții de secretar 

  Kulcsar Eva 


