
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.51 
din data de 11.07.2019 

privind aprobarea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii nr. 6/05.07.2019 a 
Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Arad din cadrul Instituţiei Prefectului 

judeţului Arad privind situaţia generată de întreruperea activităţii de colectare şi 
transport a deşeurilor menajere la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din 

zonele 2 şi 5 din judeţul Arad 

  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
11.07.2019 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive întocmită de către dl consilier local Bogdan Petru; 
- prevederilor Hotărârii nr. 6/05.07.2019 a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Arad din 
cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Arad privind situaţia generată de întreruperea activităţii 
de colectare şi transport a deşeurilor menajere la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din 
zonele 2 şi 5 din judeţul Arad; 
- prevederile Hotărârii nr. 5/01.07.2019 a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Arad; 
- adresele nr. 1857/03.07.2019 şi nr. 1866/04.07.2019 a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Arad privind situaţia colectării 
deşeurilor menajere de pe raza UAT - urilor din zona II şi V; 
- adresa nr. 3036/05.07.2019 a FCC Environment România SRL; 

- prevederile art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a 

localităților, actualizată; 
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, actualizată; 
 
- prevederile art. 135, alin. (8) din O.G nr. 57 /2019, privind Codul administrativ care prevede 
faptul că ,, Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu 
majoritate simplă”; 
- prevederile art. 129, alin. (2) , lit.d) din O.G nr. 57 /2019, privind Codul administrativ 
care prevede faptul că ,, Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:atribuții 
privind gestionarea serviciilor de interes local; 

- prevederile art. 129, alin. (7) , lit.c) din O.G nr. 57 /2019. privind Codul administrativ care 
prevede faptul că ,, În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 
asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind sănătatea; 

-  prevederile art. 129, alin. (7) , lit.h) din OG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ care 
prevede faptul că ,, În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 
asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind situaţiile de urgenţă; 

- votul „pentru” a 9 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 9 consilieri; 
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https://lege5.ro/Gratuit/geydamrsg4/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?d=2019-07-11
https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289889399&d=2019-07-11#p-289889399
https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289889399&d=2019-07-11#p-289889399


În temeiul prevederilor  art.139, alin. ( 1 ) din O.G nr. 57 /2019, privind Codul 
administrativ, 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. -  Pentru asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei şi conservării şi protecţiei mediului 
înconjurător, până la delegarea temporară a serviciului de salubrizare de către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Arad ( ADI - SIGD 
Arad) , Primăria comunei Şimand va intreprinde, în regim de urgenţă, următoarele măsuri: 
a ) efectuarea demersurilor legale prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la colectarea 
deşeurilor menajere de la cetăţenii comunei Şimand precum şi cele referitoare la transportul 
şi depozitarea acestor deşeuri. 
b)  decontarea, la termenele scadente, de la bugetul local al comunei Şimand, în baza HCL 
de rectificare a bugetului local pentru anul 2019, a sumelor aferente desfăşurării activităţilor 
prevăzute la lit. a) de mai sus. 
c) recuperarea integrală de la beneficiarii serviciiilor, a tuturor costurilor generate de 
desfăşurarea activităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor prin aplicarea taxei 
speciale aferente aprobată prin HCL a Consiliului Local al comunei Şimand. 
 
Art. 2.  - Prezenta hotărâre îşi încetează de drept aplicabilitatea în momentul comunicării 
scrise, transmisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor Arad, către U.A.T. Şimand cu privire la faptul că situaţia survenită, a 
fost remediată. 
 
Art. 3.  - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Şimand şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 
- Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Arad  
- Primarul comunei Şimand; 
- Cetăţenii comunei Şimand. 
 
 

           Preşedinte de şedinţă,            Avizat de legalitate, 
                 Rus Elisabeta                            Secretar Brîndaş Lavinia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- prevederile art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată;

