
 

   
 
 

Proiect de HOTARARE   
 

Privind : Modificarea HCL nr. 13/28.02.2011 privind Regulamentul de Organizare și Functionare al 

“Serviciului Local de Salubritate” al serviciului public de salubrizare,  înfiinţat şi organizat la 

nivelul comunei Liești din judeţul Galați   

 

Initiator ;    Boţ Iulian – primar al comunei Liesti, judetul Galati. 

Numar de inregistrare :                                                          3440 / 06.12.2017                                                                              

________________________________________________________________________________ 

 

Consiliul local al com.Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta de  indata din 20.12.2017; 

 Insusind Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Liesti, inregistrata sub nr.  

3440 / 06.12.2017 ;                                                                             

          Analizând  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului specialitate al 

Primarului comunei  Liesti, inregistrat sub nr. ………………………….; 

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului  local Liesti; 

 Avand in vedere prevederile HCL nr. 13/28.02.2011 privind Regulamentul de Organizare și 

Functionare al “Serviciului Local de Salubritate” al serviciului public de salubrizare,  înfiinţat şi 

organizat la nivelul comunei Liești din judeţul Galați  ; 

Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ECOSERV, 

inregistrată sub nr. 622/29.11.2017;  

Având in vedere  HCL nr. 41/31.08.2011privind asocierea  comunei Liești cu unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECOSERV” Galaţi 

Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati 

publice republicată; 

Având in vedere prevederile art. 4, art. 6, art.7 şi ale art. 11 din Legea serviciului de 

salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin Legea nr. 99/2014; 

Având in vedere prevederile art. 1 alin.(4), litera “h”, ale art. 3  si art. 8 alin. (1), alin. (3)  lit d) şi 

art. 23, alin. (1), alin. (2)  din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, 

republicată; 

Având in vedere prevederile art. 6, art. 11 şi  ale  art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin Legea nr. 99/2015; 

Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de 

gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 36, alin.(2),l it. d),alin.(3), lit. b) si art. 45, alin.(1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată 
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HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Consiliului Local al comunei Liești se obligă să modifice Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Serviciului Local de Salubritate în sensul în care activitățile de 

colectare și transport a deșeurilor municipale vor fi eliminate din lista atribuțiilor existente, în 

termen de 30 de zile de la comunicarea notificării privind selectarea operatorului de colectare și 

transport deșeuri municipale în cadrul proiectului,, Sistem de Management integral al deșeurilor din 

județul Galați’’ din partea ADI ECOSERV. 

 

Art. 2. Prevederile prezentei vor fi comunicate si aduse la cunoștința publica prin 

grija secretarului comunei. 

 

 

 

    INITIATOR, 

    PRIMAR, 

    BOȚ IULIAN 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind Modificarea HCL nr. 13/28.02.2011 privind Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al serviciului public de salubrizare,  înfiinţat şi organizat la nivelul 

comunei Liești din judeţul Galați   

 

 

Serviciul de salubrizare al comunei Liești , infiintat prin HCL nr. 12/28.02.2011, 

funcționează în baza regulamentului aprobat prin HCL nr. 13/2011. 

 Legislatia de mediu stabileste termene exacte si sarcini administratiei locale privind 

gestionarea deseurilor. La nivelul comunei Liesti, gestionarea deseurilor menajere si de alta natura 

este dificila, se face cu costuri mari si genereaza consecinte economice si sociale majore.  

 Solutia de moment, gasita pentru colectarea deseurilor, nu se dovedeste a fi viabila, cea mai 

eficienta fiind  funcționarea  ADI „ECOSERV”. Asocierea comunei Liesti  cu judeţul Galaţi şi cu 

unităţile administrativ-teritoriale din judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECOSERV” s-a făcut prin  HCL nr. 41/31.08.2011.Desi eforturi se fac de mulți  

ani, suntem practic in acelasi stadiu, asociația nefiind sesizabil funcțională decât sub aspectul 

perceperii cotizației anuale de 1 leu/locuitor..  

Având în vedere abordarea regională a proiectului este necesară colaborarea între 

Autorităţile Publice Locale pentru a fi posibilă funcționarea acestei entități și preluarea atribuțiilor 

de salubrizare ale serviciilor locale. 

Cu adresa nr. 622/29.11.2017, ADI Ecoserv ne informează că în vederea depunerii 

proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi” în cadrul Programului 

Operaţional Infrastructura Mare, este obligatoriu ca UAT-urile beneficiare ale serviciilor nou create 

în cadrul proiectului să îşi asume angajamentul formal, prin Hotărâre a Consiliului Local privind 

organizarea şi realizarea activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale. Modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate / structurii de specialitate se 

va realiza după selectarea operatorului de colectare şi/sau transport din cadrul proiectului, chiar 

dacă această Hotărârea prin care Consiliul Local se angajează să restrângă atribuţiile mai sus 

menţionate este solicitată în prezent. 

In acest sens s-a promovat prezentul proiect de hotarare , pe care il supun analizei si 

aprobarii Consiliului local. 

 
 

 

PRIMAR 

IULIAN BOȚ 
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