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RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului
Public de Salubrizare al Municipiului Roman pentru activitățile:
- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
- organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare;
- dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
Văzând Expunerea de Motive nr. 20287 din 20.11.2015 a d-lui Primar
Laurenţiu-Dan Leoreanu, prin care se propune aprobarea Regulamentului
Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Roman pentru activitățile:
- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
- organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare;
- dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea
fac următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art.7 alin. (3) din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, “Sistemul de management integrat al deşeurilor este
destinat şi asigură deservirea unităţilor administartiv- teritoriale membre în
asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu
prevederile Legii nr. 51/2006, republicate".
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, în care sunt
asociate toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul nostru, are drept scop
principal, conform art. 4 alin. (1) din Statut, "....realizarea proiectelor de
management integrat al deşeurilor şi realizarea în comun a serviciilor prin

gestiunea delegată a activităţilor ce compun serviciile, pe baza unor contracte
de delegare atribuite conform procedurilor de licitaţie publică, unor operatori,
conform legislaţiei in vigoare şi prevederilor contractelor de asociere".
Totodată, conform art. 24 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006 republicată, “Dreptul utilizatorilor de a beneficia de
serviciul de salubrizare se stabileşte prin regulamentul serviciului, aprobat prin
hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau
după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară pe baza regulamentului
cadru al serviciului eleborat de ANRSC, şi aprobat prin ordin al preşedintelui
acestuia”.
În acest sens o serie de activități specifice Serviciului Public de
Salubrizare se desfășoară prin intermediul ADI ECONEAMT și au fost
reglementate prin HCL 160/2015.
Proiectul de hotarâre propus spre adoptare Consiliului Local al
municipiului Roman completează reglementările în vigoare cu cele specifice
activităților ce nu fac obiectul asocierii în ADI ECONEAMT.
Deasemenea, conform dispoziţiilor art. 36 alin. 6) lit. a) pct.14 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor
furnizate catre cetateni, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
local privind serviciile de salubrizare.
În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile
pentru a fi aprobat.
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