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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 nr. ____ din ___________ 2020  

 
Privind: aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a 

Serviciului de salubrizare al comunei Nicoresti, judetul Galati” si a Caietului de sarcini. 
 

 INITIATOR: BOGHIU Ionel, Primarul comunei Nicoresti, judeţul Galaţi, validat prin Incheierea 
Finala Civila din data de 14.10.2020  a  Judecătoriei Tecuci, judetul Galati, 
  

 Numarul de înregistrare si data depunerii proiectului: ______/___________ 
 

Consiliul Local Nicoresti, Judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară  în data de: _____________, 
 
 Având în vedere referatul de aprobare al d-lui BOGHIU Ionel, Primarul comunei Nicoresti, judeţul Galaţi, înregistrat 

sub nr. ____/_________; 

Având în vedere avizul/avizele comisiei/comisiilor de specialitate  nr. 1, 2 si 3;     

             Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Nicoresti, judeţul Galaţi, înregistrat sub  nr. ____/_________;     

             Avand in vedere prevederile art 22, alin (4) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice numarul 51/2006, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare   

             Avand in vedere: 

- prevederile art 9, alin (1), lit „c” si ANEXA 2 din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificarile 

si completarile ulterioare 

- prevederile art 17, alin (1), lit „a”, ale art 22, alin (1) si ale art 31 din Legea nr 211/2011 privind regimul 

deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art 129, alin (1) din REGULAMENTUL-CADRU  al serviciului de salubrizare a localitatilor emis de 

A.N.R.S.C.U.P. la data de 09.03.2015 si aprobat prin Ordinul nr 82/2015 

- prevederile art. 129 alin. (7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat 

In temeiul art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art. 1. Se aprobă modificarea “Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de 

salubrizare al   comunei Nicoresti, judetul Galati”,  potrivit  noilor modificari legislative in domeniul  

protectiei mediului. 

Art. 2. Noul “Regulament de organizare si functionare a Serviciului de salubrizare al comunei 

Nicoresti”, armonizat cu legislatia nationala si a Uniunii Europene va avea forma finala din Anexa 1 la 

prezenta Hotarare. 
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Art. 3. Caietul de sarcini pentru delegarea  de gestiune a Serviciului public de salubrizare al 

comunei Nicoresti, judetul Galati se modifica in mod corespunzator si va avea forma din Anexa nr 2 la 

prezenta Hotarare. 

           Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul comunei Nicoresti, 

judetul Galati, prin aparatul de specialitate. 

Art. 5. Prezenta hotarâre poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 6. Prezenta hotărâre devine obligatorie si produce efecte in conditiile OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostintă publică, comunicată persoanelor interesate şi 

instituţiilor în drept prin grija Secretarului general al comunei Nicoresti. 

 
   
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                        CONSILIER LOCAL,         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
          ,                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemul de vot: deschis 
Cvorumul obtinut: __ voturi ,,pentru”; __ voturi „impotriva”. 
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COMISIA DE SPECIALITATE nr. 1: 

pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului 
public sau privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protectia  mediului si comert. 

 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 

din: ______________ 

 
 

În   conformitate  cu  prevederile  art. 125 alin. (1) lit. a) - b) si alin. (2) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  

hotărâre privind: aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a 

Serviciului de salubrizare al comunei Nicoresti, judetul Galati” si a Caietului de sarcini 
 

Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre cuprinde : 

                     -     proiectul de hotarare; 

- referatul de aprobare; 

- raportul de specialitate.  

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât  cu __ voturi “pentru“, avizarea proiectului de hotărâre în 

forma propusă de inițiator.   

 

Presedintele comisiei, 

1. VARLAN Tinca, ___________________________ 

 

Membri comisie:  

2. GARLEANU Gabriel -Corneliu,_______________ 

3. SILION  Mirela, ___________________________ 

4. URSACHI  Aurel,___________________________ 
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5. CAMPIANU  Ionel, _________________________ 

 
 

COMISIA DE SPECIALITATE nr. 2: 
pentru învătământ, sănătate, cultură, protectie socială, activităti sportive și de agrement 

 
 

RAPORT  DE AVIZARE 

din: ______________ 

 
 

În   conformitate  cu  prevederile  art. 125 alin. (1) lit. a) - b) si alin. (2) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  

hotărâre privind: aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a 

Serviciului de salubrizare al comunei Nicoresti, judetul Galati” si a Caietului de sarcini 
 

 

Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre cuprinde : 

                     -     proiectul de hotarare; 

- referatul de aprobare; 

- raportul de specialitate.  

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât  cu __ voturi “pentru“, avizarea proiectului de hotărâre în 

forma propusă de inițiator.   

 
 
Presedintele comisiei, 

1. RATA  Maricica,________________________ 

 

Membri comisie:  

2. IANCU  Maricica,_______________________ 

3. SARGHI  Daniela,_______________________ 

4. CULBECI  Aurel________________________ 

5. URIESU  Marius, _______________________ 
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COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3: 
pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, drepturile 

cetățenilor 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 

din: ______________ 

 
 

În   conformitate  cu  prevederile  art. 125 alin. (1) lit. a) - b) si alin. (2) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  

hotărâre privind: aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a 

Serviciului de salubrizare al comunei Nicoresti, judetul Galati”  si a Caietului de sarcini 
 

 

Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre cuprinde : 

                     -     proiectul de hotarare; 

- referatul de aprobare; 

- raportul de specialitate.  

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât  cu __ voturi “pentru“, avizarea proiectului de hotărâre în 

forma propusă de inițiator.   

 
 
Presedintele comisiei, 

1. CONDRACHE  Viorica,__________________ 

 

Membri comisie: 

2. MELINTE Ionel, ________________________ 

3. DARABAN Liliana, ______________________ 
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