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E X P U N E R E   D E  M O T I V E
la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare al Serviciului Public de  Salubrizare  din  Judeţul  Hunedoara

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/29.05.2009 s-a aprobat asocierea
Municipiului Brad cu Judeţul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ –
teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara” iar prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 84/27.08.2013 s-a aprobat Documentul de Poziţie  (DP)
privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Hunedoara”.

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara s-au asociat în scopul
implementării proiectului de investiţii ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
judeţul Hunedoara” (SMID), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de
Dezvoltare Regională (F.E.D.R).

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se va realiza de către A.D.I. S.M.I.D.
Hunedoara, pe cele 4 zone stabilite prin Proiect, pe baza mandatelor speciale date în acest
sens de către membrii asociaţi.

Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe
baza unui Regulament, întocmit în conformitate cu Regulamentul - cadru al serviciului de
salubrizare.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Salubrizare  din
Judeţul  Hunedoara stabileşte principiile şi condiţiile de funcţionare ţinând seama de
obiectivul principal al acestuia, referitor la protecţia sănătăţii cetăţenilor şi a mediului
împotriva efectelor dăunătoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea
şi/sau depozitarea deşeurilor urbane.

Având în vedere Referatul nr.20.621/10.07.2015 al Compartimentului U.L.M şi
ţinând cont de prevederile legale în vigoare, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care am propus aprobarea celor solicitate.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art.8 alin.3 lit. i din Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 6 alin.1 lit. h  din Legea  serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi
ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor.
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