
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CERU BĂCĂINȚI 

CONSILIUL LOCAL 

Localitatea CERU BĂCĂINȚI, nr.5, 

C.I.F. 4562079  tel. 0258700840, fax 0258700844 

 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 6/20.04.2021 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare  

a localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT Ceru-Bacainti 

 

 

Consiliul Local al comunei Ceru-Bacainti  întrunit în şedinţa publica  ordinară din data 

de 20.04.2021; 

Luând în considerare: 

- Proiectul de Hotarare nr. 670/2021 privind aprobarea Regulamentului serviciului de 

salubrizare a localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT Ceru-Bacainti 
- Adresa A.D.I. Salubris Alba cu nr. 11/24.03.2020 înregistrată la Primăria comunei Ceru -

Bacainti privind solicitarea de aprobare a Regulamentului serviciului de salubrizare a 

localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT comuna Cer-Bacainti; 

- Referatul de aprobare  nr.668/2021 întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul 

comunei Ceru-Bacainti – d-nul Trif Ioan, privind solicitarea de aprobare a Regulamentului 

serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba aplicabil pe raza UAT Ceru-

Bacainti 

- Raportul de specialitate nr. 669/2021, al Secretarului General UAT Ceru-Bacainti, privind 

solicitarea de aprobare a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor din 

Județul Alba aplicabil pe raza UAT Ceru-Bacainti. 

          Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 173 alin. 5 lit. m  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 101/2006 a salubrizării localităţilor, republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

- Hotărârea nr. 74/20.03.2020 a Consiliului Județean Alba privind aprobarea 

Regulamentul serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba. 

 



 În temeiul art. 182 alin. 1 şi 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a şi c din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă 

următoarea  

   

                                                        H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba 

aplicabil pe raza UAT Cer-Bacainti, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

         Art.2. Hotărârea Consiliului local al comunei Ceru-Bacainti cu nr. 26/28.07.2016 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru Judeţul Alba, a 

indicatorilor de performanţă şi a nivelului penalităţilor aferente serviciului public de 

salubrizare pentru Judeţul Alba, îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

-          Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Ceru-Bacainti, dl. TRIF IOAN. 

-          Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în 

termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare. 

-         Art.5. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, A.D.I. 

Salubris Alba și compartimentului contabilitate, impozite și taxe .     

-          (2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei 

Ceru-Bacainti 
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