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HOTĂRÂREA NR. 34/2019 
privind avizarea Regulamentului de salubrizare în comunele Dealu, Căpâlnița, Vărșag, 
Brădești, Ulieș, Atid, Feliceni, Șimonești și Satu Mare, comunele componente ale ADI 

„FejlődőUdvarhelyszék” 
 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Referatul de aprobare a primarului Comunei Ulieș cu nr. 195/S/20.06.2019, Proiectul de 
Hotărâre nr. 196/S/20.06.2019, Procesul-verbal de afișare a Hotărârilor nr. 197/S/20.06.2019, 
Raportul compartimentului de specialitate nr. 198/S/30.06.2019, Avizul comisiei de specialitate 
nr. 202/S/19.07.2019; 

Raportul președintelui ADI „FejlodoUdvarhelyszek” din data de 31.12.2018;Convocatorul 
adunării generale a asociaților din data de 05/08.04.2019; 

Regulamentul de salubrizare și Indicatorii de performanță a serviciului de salubrizare, 
comunicate prin poștă electronică de către ADI „FejlődőUdvarhelyszék” la data de 21.06.2019; 

Procesul-verbal din 11.06.2019 al Adunării Generale ale ADI „FejlődőUdvarhelyszék” privind 
modalitatea de aprobare a noului regulament de salubrizare și a indicatorilor de preformanță a 
serviciului de salubrizare, comunicată prin poștă electronică de către ADI 
„FejlődőUdvarhelyszék” la data de 28.06.2019; 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Ulieş  nr. 22/2009 privind aprobarea înfiinţării asociaţiei 
de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru  

a) serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem 
centralizat; 

b) serviciul de salubrizare a localităţilor; 
c) serviciul de iluminat public; 
d) serviciul de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-

teritoriale; 
e) serviciul de transport public local denumită „FejlődőUdvarhelyszék” 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulieș NR. 5/2010 privind mandatarea specială a 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru (punctul b) serviciul de 
salubrizare a localităţilor denumită ,,FejlődőUdvarhelyszék,, să exercite, pe seama şi în numele 
Consiliului Local al comunei Ulieş, drepturi şi obligaţii 
 
Ținând cont de prevederile: 
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Art. 8 al.(3) lit. i), art. 22 al. (4) și art. 30 al. (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, republicată (r1) 
cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 5 alin. 1 lit. d) și alin. 2 lit. b) coroborat cu art. 16 alin. 3 lit. b) dinStatutul-cadru al ADI 
„FejlődőUdvarhelyszék”; 

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; 

Legii nr. 31/2019 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 30, art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată 
cu modificările și completările utlerioare; 

În temeiulart. 129 al. (7) lit. n)., art. 139 al. (1) coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) coroborat cu 
art. 199 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 19 iulie 2019, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se avizează favorabil modificările la Regulamentul de salubrizare în comunele Dealu, 
Căpâlnița, Vărșag, Brădești, Ulieș, Atid, Feliceni, Șimonești și Satu Mare, comunele 
componente ale ADI „FejlődőUdvarhelyszék” și în consecință se avizează favorabil 
Regulamentul actualizat a serviciului public de salubrizare în comunele componente ale ADI 
„FejlődőUdvarhelyszék” împreună cu Indicatorii de performanță a serviciului de salubrizare, 
prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea aprobării 
sale în cadrul Adunării Generale a Asociaților ADI „FejlődőUdvarhelyszék”. 
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Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ulieș, 

compartimentul de contabilitate, compartimentul de taxe și impozite din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Ulieș și secretarul comunei Ulieș. 

Art. 3. Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 de 

zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii prealabile se 

poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 de zile de la 

comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita. 

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru Prefectura Județului 

Harghita, persoanelor nominalizate la art. 2, și Asociației de dezvoltare intercomunitară 

„FejlődőUdvarhelyszék”, respectiv se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 

internet al instituției, la adresa: www.comunaulies.ro. 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Tóth Albert Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 
1 

                                                           
1La ședința consiliului local au fost prezenți 6 Consilieri din 9 în funcție. Pentru adoptarea 

Hotărârii este necesară unui număr de 5 voturi. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi.1 


