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HOTĂRÂREA NR. 145/27.09.2022 
pentru modificarea si completarea HCL nr. 119/2018 privind aprobarea Înființării și 

organizării Serviciului Public de salubritate Cristian  art. 2, alin. 3  
 
 Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.09.2022; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art.6, paragraful (1) din Carta Europeană a  Autonomiei Locale ratificată prin Legea nr. 
199/1997;  
b) art. 1, alin. (5), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

c) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) art.2, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

e) art. 2, alin. (1) și  (2),lit.c) și d) art. 40-57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

f) art.129 alin.(2) lit. c) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
g) art. 2 coroborat cu art.6 din Legea serviciului de salubrizare a localitățiilor nr. 101 din 25 
aprilie 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
h) art. 53-56 din Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localității; 
i) Legea nr. 51 din 8 martie  2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere: 
a)Adresa Serviciului de Salubrizare Cristian nr. 1314/06.09.2022 înaintată Primăriei Cristian 
privind imposibilitatea asigurarii  activitatii de  măturat, stropit și întreținere căi publice  la 
nivelul comunei Cristian; 
b)Referatul de specialitate  nr. 14661 din data de 16.09.2022 al Compartimentului Juridic; 
c) art.2 alin. 3 lit.c) din H.C.L nr. 119/ 2018 privind Înființarea și organizarea Serviciului Public 
de Salubrizare Cristian; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi prin care se propune 
modificarea art. 2 alin.3  din H.C.L nr. 119/ 2018 privind Înființarea și organizarea Serviciului 
Public de Salubrizare Cristian, prin eliminarea prevederilor prevăzute la lit. c), înregistrate sub 
nr. 197/26.09.2022, nr. 198/26.09.2022 și nr. 155/26.09.2022; 
 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art. 2 alin. 3 din H.C.L nr. 119/2018 care va avea 
următorul cuprins: 



 
 
 Art. 2. (3)  Activităţile componente ale serviciului de salubrizare a comunei Cristian 

care se dă în administrare Serviciul Public de Salubrizare Cristian, sunt: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori; 
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
c) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 
d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 
 
Art.2. Restul clauzelor  prevăzute în H.C.L nr. 119/2018 privind Înființarea și 

organizarea Serviciului Public de Salubrizare Cristian,  rămân neschimbate . 
Art. 3. Primarul comunei Cristian prin compartimentele din subordinea sa,împreună cu 

Serviciul Public de salubrizare Cristian  vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instituției Prefectului,  
1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Serviciului Public de Salubrizare Cristian,  1 ex. 
Compartimentului Juridic și  tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
 
 

 
Adoptată la Cristian, în data de 27.09.2022 
 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ     
             Mihai GRAPĂ                                                    SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                       Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 consilieri 
prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 1 ex. Compartiment juridic, 
1ex. SPSC 
Red:/AN/6 ex. 
 

 




