
 
                                                                HOTĂRÂREA NR.272       

     din data de 29 noiembrie 2017 

 

-privind aprobarea modificarii si completarii anexei nr.3 si revocarea anexei nr.4 la HCL 23 din 28 

februarie 2011  

   

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

 întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Analizand referatul Directiei Administratie Publica Locala  nr.35.440/20.11.2017, prin care 

se  propune modificarea si completarea anexei nr.3 si anexei nr. 4 la HCL 23./28.02.2011–Lista 

punctelor de colectare selective de pe raza Municipiului Fagaras, respectiv  Lista cuprinzand 

amplasamentele eurocontainerelor pentru gunoi menajer din municipiul Fagaras , Expunerea de 

motive a Primarului Municipiului Fagaras nr. 35.440/1/20.11.2017, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 

problemele minorităţilor,precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

 In conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor, 

nr.101/2006actualizata,ale  HG nr.1.470 / 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale 

de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, actualizata, ale Legii nr. 

249 / 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, actualizata, ale  art. 13-23 din Legea nr. 211 / 15 noiembrie 2011 privind regimul 

deşeurilor, republicata, OUG nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului , actualizată, 

HG nr. 856 / 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată, Legea nr. 52 / 21 ianuarie 2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Legea Nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,modificata si completata, 

Avand in vedere procesul-verbal de afisare cu nr.32.690/27.10.2017 al dezbaterii publice 

privind aprobarea identificarii si stabilirii amplasamentelor pentru gunoi menajer si colectare 

selectiva in municipiul Fagaras  si Dezbaterea publica din data de 13.11.2017 cu nr. inregistrare 

34.427/13.11.2017, 

Luand in considerare art. 36, alin (2), lit. b) si d), alin. 4 lit f) , alin (6), lit. a), pct. 9,  si 14, 

din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 

In temeiul art. 45 alin. (3)  si ale art.115 alin.1 lit.b)  din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. – Se aproba modificarea si completarea anexei nr.3 si anexei nr. 4 la HCL nr. 23 din 

28 februarie 2011, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. – Se aproba revocarea anexei nr. 4 la HCL nr. 23 din 28 februarie 2011. 

Art.3.– De la data prezentei hotarari orice prevedere contrara se revoca. 

Art.4. -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Fagaras  prin Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de 

specialitate la primarului municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș. 



Art.5. -  Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica , respectiv se comunica Primarului 

Municipiului Fagaras, celor nominalizati cu aducerea la indeplinire si se comunica Institutiei 

Prefectului in vederea exercitatii controlului cu privire la legalitate. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,  

    STENGEL NORBERT                                              Secretarul municipiului,  

                                                                                                                  LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti -13 

 

Prezenta hotarare se comunica: 

 

- 1 ex. Dosar     

 - 1 ex. Colectie    

- 1 ex. Prefectura    

 - 1 ex. Primar     

 - 1 ex. Secretar    

 - 1 ex. Directiei Administratie Publica Locala   

 - 1 ex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș 

- 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă 

- 1 ex. Afișare 

 

 

 

 

 

 
Cod. F - 50 

  

 

 


