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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public 

de salubrizare al municipiului Roman 

  

  
Examinând referatul de aprobare  elaborat de primarul municipiului Roman, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat cu numărul 50642/05.07.2021, am  constatat că sunt 

îndeplinite condițiile de oportunitate și legalitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității: 

 

Aprobarea prezentului Regulament pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Roman 

este necesară în vederea actualizării anexei nr. 1 la  H.C.L. 09/ 28.01.2016 ,,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 deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; 

- dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea,”  

prin renumerotarea  capitolelor, secțiunilor și articolelor ca urmare a modificărilor necesare pentru 

conformarea cu prevederile documentelor de reglementare și legiferare adoptate ulterior datei de 

28 ianuarie 2016, astfel:  

• CAP.II, secțiunea VIII, de la art.36 la art.43, cu referire la ,,organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare” a fost eliminată, pentru evitarea 

dublei reglementări, întrucât este reglementată în  Regulamentul Serviciului public de 

Salubrizare a localităților din județul Neamț avizat prin HCL 143/19.06.2019;  

• Art.13, alin (5) și art.14, alin(4) au fost corelate cu prevederile caietului de sarcini; 

• Radierea sintagmei ,, cele provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale” 

din titlu și din toate prevederile articolelor ( de la art.69 până la art.75 inclusiv) și, 

respectiv radierea alin.(2) din art.35, din secțiunea VII pentru conformarea cu art. 69 – 

art.75 din Ordinul  Nr. 82/2015 coroborat cu  art.5 alin.(3) din Ordonanța  Nr. 24/2016; 

• SECŢIUNEA IX: Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea, devine SECȚIUNEA VIII  și  

articolele se renumerotează și actualizează  în conformitate cu modificările aduse prin 

Ordinul A.N.R.S.C. Nr. 520/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

 



 

 

•  Art.74 și art.75 din capitolul VII, se radiză întrucât  sunt reglementate și în art. 28 – art. 37 

din Regulamentul Serviciului public de Salubrizare a localităților din județul Neamț avizat 

prin HCL 143/19.06.2019.  

 

Din punct de vedere al legalității: 

 

  Sunt îndeplinite prevederile: 

• Ordinului A.N.R.S.C. Nr. 520/2018, pentru modificarea şi completarea Ordinului 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

• Ordinului Nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

• art.5, alin. (3) din Ordonanța Nr. 24/24.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman;  

• Legii  Nr. 24 din 27 martie 2000    *** Republicată, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;    

• Regulamentului Serviciului public de Salubrizare a localităților din județul Neamț avizat 

prin HCL 143/19.06.2019;   

• Art.8, alin. (1) și alin.(3) lit.i din legea  Nr. 51/2006 *** Republicată,  Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare; 

• art.10, alin. (3), din Ordonanța Nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

• art.6, alin (1) lit. h) și i) din legea  Nr. 101/2006 *** Republicată, Legea serviciului de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare; 

• art 155, alin (1) lit. d) și alin (3) lit.b) din Ordonanța de  Urgență Nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

    

drept pentru care apreciem ca legal și oportun prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

Camelia RUSU 

Director Executiv  

Direcția Juridică și Administrație Publică  

 

 

 

Mioara COCEA 

Șef Serviciu Monitorizare Sevicii de Utilități Publice  

 

 


