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 H O T Ă R Â R E A nr.29/2020 

privind avizarea modificărilor aduse Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de 

salubrizare, organizat la nivel județean pentru localitățile membre ale  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita  

 

            Consiliul Local al Comunei Ciumani 
            Având în vedere Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr.31/2020 inițiată 

de Primarul comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd la solicitarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară SIMD Harghita prin adresele nr. 135/09.05.2019, 203/17.07.2019 și 

236/02.09.2019, 
Văzând raportul de specialitate nr. 31/2020 al Compartimentului de dezvoltare locală 

și avizul consultativ favorabil nr.30/2020  al comisiei de specialitate pentru 

agricultură,amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, servicii publice, 

          Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Ciumani  nr.44/2005, privind aprobarea asocierii 

Consiliului Local Ciumani cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţele 

Harghita şi Covasna pentru implementarea proiectului „ Sistem integrat de 

management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, modificată ulterior prin 

Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.22/2007 și nr.15/2010 , 

 art.8 alin.(3) litera i), art.22 alin.(4) și art.30 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare 
 art.6 alin.(1) litera h) din Legea nr. 101/2006 a  serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările și completările ulterioare 
 art. 7 alin. (2) ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică republicată cu modificările și completările ulterioare,  
 art.16 alin.(3) litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD 

Harghita, 
 Legii nr.31/2019 privind privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu 

  art.132 și art.605 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

        În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),  alin.(2) litera e) și alin.(9) litera a), art.133 

alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3) litera a), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de 

urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,        

 
 

Hotărăște: 
 

 



 Art. 1. Se avizează favorabil modificările propuse Regulamentului consolidat și 

armonizat al Serviciului de salubrizare, organizat  la nivel județean pentru localitățile membre 
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Sistem integrat de management al deșeurilor 
Harghita”,conform anexei nr. 1, care face parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se avizează favorabil  Regulamentul actualizat armonizat al Serviciului de 
salubrizare, organizat  la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară  ”Sistem integrat de management al deșeurilor 
Harghita”,conform anexei nr. 2, care face parte integrantă a prezentei hotărâri, ,  în vederea 
aprobării sale în cadrul Adunării Generale a Asociaților ADI  SIMD HARGHITA. 

 Art. 3. Se mandatează dl. Márton László-Szilárd, Primarul  Comunei Ciumani să 
voteze, în Adunarea Generală a Asociației SIMD Harghita, Regulamentul consolidat și 

armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Sistem integrat de management al deșeurilor 
Harghita”, astfel cum au fost avizate conform art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre. 

       Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ciumani, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita, Instituției Prefectului Județului Harghita,și se 
aduce la cunoștință publică în condițiile și termenele prevăzute de lege. 

 
 

 
 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     Contrasemnează   pentru legalitate 

         Király Szabolcs                                        Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 

25 mai 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 

13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 


