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PROIECT HOTARARE NR. /

-privind aprobarea de principiu a demarării procedurii de înfiinţare a serviciului public de salubrizare 
la nivelul Muncipiului Făgăraş

CONSILIUL, LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în 
şedinţă.....,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.3003/27.01.2022, 
raportul Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică nr.3003/1/27.0 1.2022 se supune 
spre analiză ,verificare şi aprobare de principiu a demarării procedurii de înfiinţare a serviciului public 
de salubrizare la nivelul Muncipiului Făgăraş

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local_________ ;
în conformitate cu prevederile art.l,alin.(l), (2), art.2, alin.(l), (2), art.3, art.4 alin.(l), art.5 alin. (1), 
art.6 alin(l) -  litera h),i), art.8, alin.(l), art.12 alin.(l),lit.a), alin.(2), (3), art. 14, alin(l),(2) din Legea 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; prevederile art.l alin.(l), alin.(2) lit.e), art.3 alin.(l), art. 8 alin.(l) şi alin.(3) lit.a), lit.d) şi 
lit. i), art.22 alin. (1), alin.(2), alin. (3) şi alin.(4) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; art. 5 lit. w)şi kk),art. 155,alin.(1),lit 
d),alin.5,lit.a), art.580, art.581 alin.2 art.589,alin(2), art. 594, art.595 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ,

In temeiul art. 129, alin (2), lit. d), alin.6 lit.a), alin.7 lit. n), art. 139 alin. (3) lit. g) si ale 
art. 196 alin. 1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l.- Se aprobă de principiu demararea procedurii de înfiinţare a Serviciului Public de Salubrizare la 
nivelul Muncipiului Făgăraş
Art.2. -  Compartimentul monitorizare servicii de utilitate public şi Primarul Municipiului Făgăraş 
încep procedura de înfiinţare a serviciului public de salubrizare
Art.3. -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Compartimentul monitorizare servicii de utilitate publică din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraş
Art.4. - Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţă publică , respectiv se comunică Primarului 
Municipiului Fagaras, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică Instituţiei 
Prefectului în vederea exercitaţii controlului cu privire la legalitate.

Iniţiator, PRIMAR Vizat pentru legalitate 
Secretar General 

LAURA ELENA GIUNCA

http://www.primaria-fagaras.ro
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Nr. de înreg.3003 din 27.01.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre al consiliului local privind aprobarea de principiu a demarării procedurii de 
înfiinţare a serviciului public de salubrizare la nivelul Muncipiului Făgăraş

Serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt 
definite ca totalitatea activităţilor, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public 
general cu caracter social ale colectivităţilor locale.

Autorităţile administraţiei publice locale, prin acte administrative, au competenţa de 
înfiinţare/organizare a structurilor responsabile pentru prestarea serviciilor care răspund în principal 
nevoilor specifice colectivităţii locale.

Luând în considerare necesitatea adaptării la cadrul legal existent privind serviciile de 
utilitate publică de la nivelul Municipiului Făgăraş

Având în vedere faptul că acest serviciu public de salubrizare trebuia înfiinţat de la emiterea 
Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor şi a Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice.

Potrivit art. 589 alin.2 şi art. 594 din OUG 57/2019 autorităţile administraţiei publice locale, 
prin acte administrative, au competenţa de înfiinţare/organizare a structurilor responsabile pentru 
prestarea serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice colectivităţii locale, iar 
monitorizarea şi controlul funcţionarii şi gestionării acestora intra în atribuţiile şi responsabilitatea 
exclusiva a acestor autorităţi.

Pe considerentele legale referitoare la prioritizarea interesului general al colectivităţilor 
locale, la satisfacerea cât mai completă a cerinţelor şi protejarea intereselor acestora, întărirea 
coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a 
unităţilor administrativ-teritoriale a fost elaborat prezentul proiect de hotarare in scopul de a 
răspunde nevoilor cetăţenilor municipiului.

Faţă de cele de mai sus solicităm intrarea în legalitate şi supunem spre analiză ,verificare şi 
aprobare prezentul proiect de hotarare cu privire la aprobarea de principiu a demarării procedurii de 
înfiinţare a serviciului public de salubrizare la nivelul Muncipiului Făgăraş.

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU 
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Nr.3003/1/27.01.2022 
Repartizat pentru avizare 
la comisia

AVIZAT PRIMAR 
GHEORGBE SUCACIU

0 RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT DE COMPLETARE
La prolbsţi^l de hotarare al consiliului local privind aprobarea de principiu a demarării procedurii de 
înfiinţare a serviciului public de salubrizare la nivelul Muncipiului Făgăraş

Serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt 
definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură 
satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor 
locale, cu privire la: e) salubrizarea localităţilor.

Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, 
potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de 
gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de 
dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Autorităţile administraţiei publice locale, prin acte administrative, au competenţa de 
înfiinţare/organizare a structurilor responsabile pentru prestarea serviciilor care răspund în principal 
nevoilor specifice colectivităţii locale.

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi 
publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice 
locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. Serviciul public 
de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru 
satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce 
priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a 
localităţilor. Luând în considerare necesitatea adaptării la cadrul legal existent privind serviciile de 
utilitate publică de la nivelul Municipiului Făgăraş.

Având în vedere faptul că acest serviciu public de salubrizare trebuia înfiinţat de la emiterea Legii 
101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor şi a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice. Potrivit art. 589 alin.2 şi art. 594 din OUG 57/2019 autorităţile administraţiei publice 
locale, prin acte administrative, au competenţa de înfiinţare/organizare a structurilor responsabile pentru 
prestarea serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice colectivităţii locale, iar monitorizarea şi 
controlul funcţionarii şi gestionării acestora intra în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiva a acestor 
autorităţi.

Pe considerentele legale referitoare la prioritizarea interesului general al colectivităţilor locale, la 
satisfacerea cât mai completă a cerinţelor şi protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico- 
sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ- 
teritoriale a fost elaborat prezentul proiect de hotarare in scopul de a răspunde nevoilor cetăţenilor 
municipiului.

Faţă de cele de mai sus solicităm intrarea în legalitate şi supunem spre analiză ,verificare şi 
aprobare prezentul proiect de hotarare cu privire la aprobarea de principiu a demarării procedurii de 
înfiinţare a serviciului public de salubrizare la nivelul Muncipiului Făgăraş

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Semnătură ^

1 Boer Liliana Arhitect Şef 27.01.2022 y>
2 Hârţoagă Ioana Sef Serviciu 27.01.2022 --------------7 /yjL J----- ' ----------

3 Folea Raluca Consilier 27.01.2022
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