
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL REBRISOARA 

NR.53/27.08.2021 

PROIECT DE HOTAluRE 

privind imputernicirea ~i mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al 
A.D.I. De~euri Bistrita-Nasaud pentru constatarea contraventiilor ~i aplicarea 

sancfiunilor prevazute in Regulamentul serviciului public de salubrizare al judetului 
Bistrita-Nasaud ~i in legislatia aplicabila in vigoare 

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara intrunit in ~edinta ordinarA/extraordinara din data 
de ____ _, in prezenta unui numar de ___ consilieri din 13 consilieri in functie, 

A vand in vedere : 
- Referatul de aprobare al Primarului ; 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort ; 

- anunttil nr.4900 din 27.08.2021 privind afi~area proiectului privind imputernicirea ~i mandatarea 
inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.DJ. De~euri Bistrita-Nasaud pentru constatarea 
contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor prevazute inRegulamentului serviciului public de salubrizare al 
judetului Bistrita-Nasaud ~i in legislatia apl icabila in vigoare; 

-procesul verbal de afi~are nr.4891 din 27.08.2021 a proiectului privind aprobarea proiectului privind 
imputernicirea ~i mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.DJ. De~euri Bistrita-Nasaud 
pentru constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor prevazute inRegulamentului serviciului public 
de salubrizare al judetului Bistrita-Niisaud ~i in legislatia aplicabila in vigoare ~i procesul verbal de 
dezafi~are nr. _ _ _ din _ _ a proiectului privind imputernicirea ~i mandatarea inspectorilor din cadrul 
Corpului de control al A.D.J. De~euri Bistrita-Niisaud pentru constatarea contraventiilor ~i aplicarea 
sanctiunilor prevazute inRegulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud ~i 
in legislatia aplicabila in vigoare; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru buget , finante, activitati economice, administrarea domeniului 
public ~i privat al comunei , amenajare~ teritoriului ,urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara, 
inregistrat sub nr .. ................. ; 
-A vizul consultativ al Comisiei pentru inviitamant, sanatate, familie, activitati social culturale, culte , 
activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local Rebrisoara, 
inregistrat sub nr .. .... . .. . ...... ... ; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru administratia publica local!, juridic! ,apararea ordinli publice, 
respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , protectie sociala , protectia mediului , agricultura si 
silvicultura din cadrul Consiliului local Rebrisoara, inregistrat sub nr . .. ... .. ..... ... ... ..... ; 
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- Hotararea nr.12 din 23 martie 2008 a Consiliului local al comunei Rebri~oara privind asocierea in 
cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in 
judetul Bistrita - Nasaud; 

-Hotararea A.G.A. A.D.l. De~euri Bistrita-Nasaud nr. 14 din 04.06.2021 privind modificarea 
Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in 
judetul Bistrita-Nasaud; 

- Hotararea A.G.A. A.DJ. De~euri Bistrita-Nasaud nr. 16 din 04.06.2021 privind aprobarea 
modificarii ~i completarii Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud ~i 
aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud actualizat; 

- Adresa nr. 2648 din data de 26.08.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
gestionarea integrata a de~eurilor municipale in judeful Bistrita-Nasaud, inregistrata la sediul Primaria 
comunei Rebrisoara sub nr. 4890 din 27.08.2021. 

In baza prevederilor: 

- art. 32, lit. a) din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 48 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-alt. 61 alin. (2)~i art. 59 alin (2) din Legea nr. 211 /2011 privind regimul de~eurilor, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

-art.171 din Regulamentul serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud ; 
-art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 
in temeiul prevederilor art. 129, alin. ( I), alin. (2), lit. c)- d), alin. (7), lit.i), lit. n)~i art. 196, alin. 

( I), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se mandateaza, in numele Comunei Rebri~oara, Pre~edintele A.DJ. De~euri Bistrita-Nasaud 
, sa imputemiceasca inspectorii din cadrul Corpului de Control al A.D.l. De~euri Bistrita-Nasaud, in 
calitate de reprezentanti imputemiciti, in vederea derularii activitatilor de control, constatare a 
contraventiilor ~i de aplicare a sanctiuni lor prevazuteinlegislatia in materie, Regulamentului Public de 
Salubrizare ajudetului Bistrita-Nasaud si in Contractele de Delegare a Serviciului Public de Salubrizare. 

Art. 2.Se mandateaza ~i se imputernicesc inspectorii din cadrul Corpului de Control al A.D.l 
Deseuri Bistrita-Nasaud: Cocos Alexandru Vasile, Lacatu~ Pop Leontin,Pe~tina Nelu Florin, Precub 
Ioan,Rus Gheorghe-Mihai, Singeorzan Aurel, Tega Bogdan Pavel,Vrancean Viorel Daniel, pentru a 
exercita, activitatea de monitorizare, control, preventie ~i sanctionare pe intreg lantul utilizator-operator de 
colectare -operator de sortare a de~eurilor,pe raza teritoriala a Comunei Rebri~oara, judetul Bistrita
Nasaud. 

Art.3. lnspectorii din cadrul Corpului de control conform prevederilor art. 2 vor efectua 
urmatoarele actiuni cu referire la utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane fizice ~i persoane juridice: 

a)verificarea respectarii obligatiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice ~i juridice, de separare 

corecta la sursa a de~eurilor ~i predarea lor, in recipienti diferiti, pe 4 fractii (de~euri reziduale, de~euri de 
pastic/metal, hartie/carton ~i sticla), catre operatorul de colectare ~i transport al de~eurilor; 
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b)monitorizarea ~i controlul tn vederea prevenirii $i combaterii fenomenului de abandonare a 

de$eurilor pe toata raza judetului Bistrita-Nasaud, atat pe domeniul public cat $i pe domeniul privat, 

incluzand malurile raurilor, zonele verzi $i zonele impadurite; 

c)constatarea contraventiilor $i aplicarea sanctiunilor utilizatorilor serviciului de salubrizare, 

persoane fi zice $i juridice care nu respecta prevederile Regulamentului de salubrizare ~i a legislapei 

aplicabile in materie, cu privire la colectarea, depozitarea corecta ~i conforma a tuturor tipurilor de de$euri 

generate. 

Art.4. lnspectorii din cadrul Corpului de control conform prevederilor art. 2 vor efectua 

urmatoarele actiuni cu referire la Operatorii serviciului de salubrizare din judeµil Bistrita-Nasaud -

Operatorul serviciului de colectare $i transport $i Operatorul CMJD Tarpiu: 

a)monitorizarea $i controlul 1ndeplinirii obligatiilor contractuale ale Operatorului de colectare $i 

transport $i a Operatorului CMID Tarpiu, inclusiv cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de 

salubrizare in afara parametrilor tehnici cantitativi $i/sau calitativi adoptati prin contractele de delegare a 

gestiunii $i a Regulamentului serviciului public de salubrizare din judeµil Bistrita-Nasaud; 

b) monitorizarea respectarii prevederilor Regulamentului de Salubrizare al judetului Bistrita

Nasaud, precum si a $i a legislatiei aplicabile 1n ceea ce priveste prestatiile executate de Operatorii 

serviciului de salubrizare din judeµil Bistrita-Nasaud; 

c)constatarea faptelor contraventionale savar$ite de operatori 10 teren cu privire la intreaga 

activitate operativa $i aplicarea sanctiunilor contraventionale. 

Art.5. Aqiunile descrise in Art. 3 $i Art. 4 din prezenta hotarare vor ft exercitate de inspectorii 

Corpului de control conform prevederilor Anexei nr. 5 a Regulamentului Serviciului de salubrizare al 

judetului Bistrita-Nasaud - Procedura privind monilorizarea, controlul $i sanc/ionarea, precum si in 
conformitate cu prevederile Capitolului VJ - Con/raven/ii, Abateri $i Penalitii/i Contractuale din 
Regulamentul de organizare ~; func/ionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitii/ile de 
colectare, transport, stocare temporarii, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a de~euri/or 
municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere, managementul Sta/ii/or de Transfer, al 
Centre/or de Colectare $i.Managementul $i Operarea Centrului de Management Integral al De§eurilor 
Tiirpiu din jude/ul Bistrifa-Niisiiud 

Art.6. Cu ducerea la 'indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul Comunei 

Rebri~oara, domnul Clapau Viorel. 
Art. 7. Prezenta hotarare a fost adoptata cu voturi ,,pentru" .......... voturi 

"impotriva" ....... ....... ... "abtineri" din __ consilieri prezenti. 

Art.8. Prezenta hotarare se comunica prin grij a secretarului general al comunei Rebri~oara, cu 

- lnstitutiei Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud 
- Asociatiei de dezvoltare intercomunitarapentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale 'in 

judetul Bistrita-Nasaud. 

- Primarului comunei Rebri~oara. 

PRIMAR, 
CLAPAU VIOREJ,,0 -
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