
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  

nr. 39 din 25 iunie 2020 
privind aprobarea unor reglementări în  domeniul salubrizării  

Având în vedere prevederile: 

- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/ 2006, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;  

- O.U.G. Nr. 196/2005 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 

modificări şi completări de Legea Nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 59 alin. (3)-(6) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, , cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 20 alin.(5) lit.„a”, „b”, „c” și ale art. 21 din Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificarile și completarile 

ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit „b”, „d”, alin.(4) lit „g” și alin.(7) lit „i”, „n” din O.U.G. Nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul 

întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” O.U.G. Nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

ART.1.  

Se actualizează Regulamentul și Caietul de sarcini ale Serviciului de 

salubrizare al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului local al comunei Podoleni nr. 45 din 28 iulie 2009, conform anexelor 

nr. 1 şi nr. 2.  

ART.2.  



Se aprobă Inventarul bunurilor mobile și imobile aferente 

Serviciului de salubrizare al comunei Podoleni, conform anexei nr. 3.  

ART.3.  

(1) Se aprobă delegarea gestiunii  Serviciului public de salubrizare al 

comunei Podoleni pentru „colectare separată și transportul separat al deșeurilor 

municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din 

insdustrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere 

fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori”.  

 

(2) Se aprobă modelul Contractului de delegare a gestiunii  Serviciului 

public de salubrizare al comunei Podoleni pentru activitatea prevăzută alin.(1), 

conform anexei nr. 4. 

ART.4.  

Se aprobă modelul Protocolului ce se va încheia cu organizaţia care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea 

acoperirii costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și 

după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale de pe raza 

comunei Podoleni, conform anexei nr. 5. 

ART.5.  

Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.6.  

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Ioan Sîrghi SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

 

 
 


