
               R O M A N I A 

         JUDETUL  PRAHOVA                    -Proiect- 

      COMUNA TARGSORU VECHI 

         CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind avizarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 2019” 

și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi, 

domnul Dragan Nicolae 

 

 

 Având în vedere:  

 

− Referatul de aprobare nr. 9138/22.07.2020, prezentat de domnul primar Dragan Nicolae, şi 

Raportul de specialitate al secretarului general al Comunei Targsoru Vechi, nr. 

9137/22.07.2020, la proiectul de Hotărâre privind avizarea „Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 

2019” și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al Comunei Targsoru 

Vechi, domnul Dragan Nicolae 

− Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8, alin. (3), lit. i) 

și art.22, alin.(4); 

− Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6, alin. (1), lit. 

h), art.8, art.12, alin (3), art.17, alin.(4) și art.24, alin.(2); 

− Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților, formă consolidată prin includerea modificărilor şi completărilor 

ulterioare; 

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

− Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor - Prahova”; 

− Documentul de Poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova” adoptat de membrii ADI; 

− Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

− Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor – Prahova”, nr......./..........., înregistrată la Consiliul Local.......... cu nr...............; 

 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 

2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 

 

 

Art.1. Se avizează „Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare 

a localităților din județul Prahova – revizuit 2019”, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 



Art.2. Se acordă mandat domnului primar Dragan Nicolae în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local al comunei Targsoru Vechi, în vederea exercitării atribuțiilor, să voteze pentru 

aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a 

localităților din județul Prahova – revizuit 2019” de către A.D.I., în cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - 

Prahova”. 

 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Serviciul Juridic, 

Resurse Umane si Secretariat, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei se 

insarcineaza secretarul general al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova 

 

 

 

              INITIATOR, 

                 PRIMAR, 

           DRAGAN NICOLAE 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                        Secretar General, 

                                                                                                FRUSINOIU MARIA SȊNZIANA 

 

 

 

 

Targsoru Vechi, 22.07.2020 

Nr. 77 

 


