
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

H O T Ă R Â R E  
                                

Nr. 9 din 28.01.2016 
            

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. 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților 

nr.101/2006R, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;   

Examinând Expunerea de motive nr. 20287 din 20.11.2015, iniţiată de 

către  Primarul municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 20288 din 20.11.2015 al  Direcției Tehnice; 

Văzând avizul nr. 3 din 28.01.2016 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică, Sport şi Turism, avizul nr. 8 din 28.01.2016 al Comisiei Juridice, 

precum şi avizul de legalitate nr. 1998 din 28.01.2016 al Secretarului 

Municipiului Roman; 

 În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct.14, ale art. 

45 alin. (3), ale art. 124, precum și ale art. 115 alin. (1) lit b) din Legea nr. 

215/2001R a administrației publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul 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, 

 conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. Prevederile prezentei Hotărâri se completează cu dispozițiile 

H.C.L. nr. 160/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de 

Salubrizare a localităților din județul Neamț; 

Art. 3. Primarul Municipiului va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri; 

Art. 4. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta 

hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

 

 

  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

                   Consilier,       Secretarul Municipiului Roman,   

    Doru-Mihai ALEXANDRU                          Jurist Gheorghe CARNARIU 


