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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind stabilirea unor măsuri pentru facilitarea colectării selective a deșeurilor menajere în
orașul Avrig
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 30 Iunie 2021;

-

-

-

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Luând act de:
Referatul de aprobare nr. 15413/18.06.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Protecția Mediului, înregistrat sub
nr. 16029/24.06.2021;
HCL nr. 64/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea
faptelor ce constituie contravenții în domeniul ordinii publice și gospodăririi orașului
Avrig jud. Sibiu;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificări și completări ulterioare;
Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, cu modificări și completări
ulterioare;
Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei din
04.02.2014 aprobate prin Ordinul nr. 119/2014, cu modificări și completări ulterioare;
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificări și completări ulterioare;
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificări și completări
ulterioare;
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În temeiul, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit d), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (1), lit. f), art.
196, alin. (1), lit. a), art. 197 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Pentru facilitarea procesului de colectare selectivă a deșeurilor menajere la nivelul
orașului Avrig, se stabilesc următoarele măsuri:
a) înființarea a două noi puncte de colectare selectivă în zona de blocuri identificate în
anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
b) amenajarea unor platforme împrejmuite pentru depozitarea recipientelor de colectare
selectivă a deșeurilor menajere.
Art.2 Cheltuielile privind amenajarea și dotarea punctelor de colectare prevăzute la art. 1
vor fi suportate din bugetul local al orașului Avrig
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.5 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.

Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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