
R  O  M  Â  N  I  A         

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                            H O T Ă R Â R E 
privind organizarea  Serviciului de salubrizare- Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor 

publice, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini 

 

  Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţă ordinară, 

  Având în vedere : 

 -necesitatea adoptării de către Consiliul local Făget a unei hotărâri privind activităţile specifice 

serviciului de salubrizare, respectiv măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

 -referatul nr. 3368/26.03.2018 al Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea proiectelor, 

amenajarea teritoriului şi protecţia mediului privind organizarea Serviciului de salubrizare ca şi serviciu distinct 

în cadrul Serviciului Public Gospodărie Orăşenească-persoană juridică în subordinea Consiliului local; 

             -proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

local; 

              -prevederile art. 1 alin.2 lit. ,,e’’, art.8 alin.1 şi alin. 3 lit. ,d’’ şi art. 28  din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile art.2 alin.1 şi 3 lit. ,,f’’ şi art. 12 alin. 1 lit. ,,a’’ din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile art.1 din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

 -prevederile art.1 din Ordinul Preşedintelui  A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de 

sarcini-cadrul al serviciului de salubrizare a localităţilor, 

-cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională; 

  În temeiul art. 36 alin.2 lit.  ,,b’’ şi ,,d’’, alin. 4 lit. ,,e’’, alin. 6 lit. ,,a’’ pct. 14   şi art. 45 alin. 1 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

      H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

                       Art.1.-Modalitatea de gestiune a Serviciului public de salubrizare- Măturatul, spălatul, stropirea 

şi întreţinerea căilor publice este gestiunea directă. 

                       Art.2.- Se organizează Serviciul public de salubrizare- Măturatul, spălatul, stropirea şi 

întreţinerea căilor publice în cadrul Serviciului Public Gospodărie Orăşenească -persoană juridică în 

subordinea Consiliului local. 

         Art.3.-Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de salubrizare- 

Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice (anexa nr.1). 

         Art.4.-Se aprobă Caietul de sarcini pentru Serviciul de salubrizare- Măturatul, spălatul, 

stropirea şi întreţinerea căilor publice (anexa nr. 2). 

                        Art.5.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Serviciul coordonare-urmărire 

investiţii, implementarea proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului. 

                      Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică : 

      -dosar hotărâri , 

      -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 

      -Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea  

                                           proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, 

       -A.N.R.S.C. 

       -biroului economic, 

       -Compartimentului administraţie publică, 

       -viceprimar, 

       -primar. 

    

                 CONTRASEMNEAZĂ                                                        PREŞEDINTE   ŞEDINŢĂ                        

                       SECRETAR                                                               Ioan Iova                                                                                       

                 Jr.Valentina Sita                

             

          

                   Nr.___/31 mai 2018 

                   SV/LL/8 ex. 














































