ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR. 36/2019
privind avizarea Regulamentului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Harghita
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Referatul de aprobare al primarului comunei Ulieș nr. 209/S/22.07.2019; Proiectul de
Hotărâre nr. 210/S/22.07.2019; Raportul Compartimentului de specialitate nr.
220/S/28.08.2019; Avizul de legalitate nr. 226/S/04.09.2019 și avizul comisiei de specialitate
nr. 232/S/12.09.2019;
Adresa nr. 135/09.05.2019 a Asociaţiei de DezvoltareIntercomunitară „SIMD Harghita”
înregistrat la PrimăriacomuneiUlieș sub nr. 965/31.05.2019, prin care au
fosttransmisemodificărileimpuse de legislațiaînvigoarece au efectasupraRegulamentului
consolidat și armonizat al serviciului de salubrizare la nivel județean pentru unitățile
administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor ” Harghita comunicate prin poștă electronică de către
ADI SIMD;
Hotărârea nr. 62/2012 privind aprobarea Documentului de poziție privind implementarea
proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”, a studiului de
fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor și
taxelor pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”;
Hotărârea nr. 14/2018 Privind aprobarea regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului
de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale ADI „Sistemului integrat de
management al deșeurilor” Harghita
Hotărârea nr. 20/2019 al Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2019; și
hotărârea nr. 24/2019 Privind rectificarea bugetului local cu privire la repartizarea sumei din
fondul la dispozitia Consiliului Judetean Harghita, constituit din cota de 7,5% din impozitul
pe venit, pe anul 2019;
Ținând cont de prevederile:
Art. 8, al. (3), lit. i)., art. 22, al. (4) și art. 30 al. (5)din Legea nr. 51/2006 legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Art. 6, al. (1), lit. h) din Legea nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată cu completările și modificările ulterioare,
Art. 16 al. (3) lit. c). din Statutul ADI „SIMD” HARGHITA;
Art. 9 al. (1) lit. p). din OUG 196/2005privind Fondul pentru mediu cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 91, art. 92, art. 132, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Art. 7 și urm. din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129, al. (7), lit. n)., art. 139, al. (3), lit. h, art. 196, al. (1), lit. a). și 199 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al Comunei Ulieș adoptă prezenta:
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HOTĂRÂRE
Art. 1. Se avizează favorabil modificările la Regulamentul consolidat și armonizat al
Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor Harghita”,
anexa 1 la prezenta și care face parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea aprobării
sale în cadrul Adunării Generale a Asociaților ADI SIMD HARGHITA și Regulamentul
actualizat Anexa 2 și care face parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se acordămandatdomnuluiGyorgySandorprimar al comuneiUlieș, încalitate de
reprezentantalComuneiUlieș, să voteze, în Adunarea Generală a Asociației „SIMD”
Harghita, Regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel
județean pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem
integrat de management al deșeurilor Harghita”, astfel cum a fost avizat conform art. 1 din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Încazulîncare din motiveîntemeiatepersoananominalizatălaArt. 2, nupoateparticipa la
ședințeleAdunăriiGenerale a Asociației de DezvoltareIntercomunitară„Sistem integrat de
management al deșeurilor” Harghita, acesta poate mandata prin Dispoziție o altă persoană
din
cadrul
aparatului
de
specialitate
a
primarului
comunei
Ulieș,înAdunareaGeneralăalAsociației de DezvoltareIntercomunitară„Sistem integrat de
Harghita”,săvotezeîncadrulAsociației
de
management
al
deșeurilor
DezvoltareIntercomunitară„SIMD”
Harghita,
înnumeleșipeseamaunitățiiadministrativteritorialecuprivire la celemenționate la Art.1.
Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează dl. Gyorgy
Sandor primarul, comunei Ulieș.
Art. 5. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de
zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la
instanța de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la
comunicare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
o persoanelornominalizatela art. 4
o InstituțieiPrefectuluiHarghita
o Asociației de DezvoltareIntercomunitară „SIMD” Harghita.
respectiv se aduce la cunoștințăpublicăprinpublicarepepagina de internet alcomuneiUlieșși la
sediulPrimărieiComuneiUlieș.
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