
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

HOTĂRÂRE

Refi la: ap ro b area  R eg u lam en tu lu i de o rg a n iza re  şi fu n c ţio n are  a
S erv ic iu lu i pub lic  de S a lu b rizare  a lo c a lită ţilo r  din ju d e ţu l O lt

Având în  vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Perieţi prin care se propune 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de 
Salubrizare a localităţilor din judeţul Olt,

- Raportul compartimentului tehnic-administrativ;
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico- 

socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei Perieţi, 
judeţul Olt, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

- prevederile art.2 alin. (1)~(2), art. 5-9, art.12-15 din Legea Serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;

- prevederile art. 1-3, art. 6, art. 8, art. 29, art. 30, art. 50 alin. (2) şi (3) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

- prevederile Regulamentului cadru, al serviciului de salubrizare a localităţilor 
aprobat prin Odinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al 
serviciului de salubrizare al localităţilor;

prevederile art. 4 lit. b) din Anexa nr. 1 ,,Procedură cadru
privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare 
a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice” la Hotărârea Guvernului nr. 
717/2008din 02/07/2008pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, 
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de 
utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată;
- prevederile Contractului de Asociere aprobat prin HCL nr. 18/2009;

în temeiul art. 36 alin 2, lit. d) coroborat cu art. 45 şi art.115, alîn(1), lit. b) 
din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi 
com pletările ulterioare,
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Articolul 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului 
public de Salubrizare a localităţilor din judeţul Olt, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.



A rtic o lu l 2, Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Perieţi, 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”, pentru aducere la îndeplinire, 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt.

PR EŞED IN TE  DE Ş ED IN ŢĂ ,

Avizat pentru legalitate, 
SEC R ETA R  

Ec. E len a  O LTEA NU

§ o<e

NR. J6 I 31 m a rtie  2 0 1 6 .

Adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri dihtr~un total de 11 voturi valabil exprimate (11 consilieri
locali în funcţie) în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt


