
     
 

  privind înființarea serviociului  public de gospodărie comunală pentru salubrizarea comunei Daia 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

  

Având în vedere: 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1574/2014 

 -raportul secretarului  comunei Daia nr. 1577/2014; 

 -raportul de avizare al comisiei juridice nr. 2152 / 2014 
 -prevederile art.1,alin.2,lit,,g,,pct.1, art.10,art.17,art.23,art.36,alin.2,lit.,,d,, alin.6,lit.a,, pct.14  din 

 Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile art.14, art.30  din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi  completările 

ulterioare 

 -prevederile art.3,lit.c,,,art.19-21,lit.i,, din Legea-cadru nr.195/2006 a descentralizării 

 -prevederile art.3,alin.1, alin 4,lit,,a,, art.6, art.8,alin .1 și 4 , art.22,alin.2  lit.,,a,,  art.28,alin.1, 2,lit.,,a,, 

alin.6 , art.38,alin.1,lit.,,a,, art.44,alin.2,lit.,,a,, din Lg.nr.51/2006 serviciilor  comunitare de utilităţi publice , 

republicată 

 -prevederile art. 1 art.2  art.6,alin.1, art.7 ,art.8,alin.1,lit.,,c,, art.11,alin.1,lit.,,a,, alin.2-3,  din 

Lg.nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor ,cu modificările şi completările  ulterioare 

 -prevederile  Ordinului ANRPSCUP nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al  serviciului de 

salubrizare a localităţilor 

 -prevederile art.7 , alin.2 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în  administraţia 

 publica , republicată  și procesul-verbal de afișare nr.1576/2014 

   In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T A R A Ş T E 

 

   Art.1. (1)Se înființează serviciul public de gospodărie comunală , fără personalitate 

 juridică ,în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia și va avea drept  scop 

salubrizarea  comunei Daia, județul Giurgiu . 

 Art.2.Pentru desfășurarea activității de salubrizare se vor procura masini , utilajele,  echipamente , 

materiale, etc. , necesare desfășurării în  condiții de eficiență și eficacitate a  exploatării serviciului de 

salubrizare ,  care vor fi inventariate și evidențiate separat în  contabilitate  . 

  Art.3.Finanțarea cheltuielilor de capital se va asigura din  bugetul local al  comunei Daia 

de venituri și cheltuieli și din taxa specială , aprobată în condițiile legii . 

  Art.4 .(1)  Gestiunea serviciul public de salubrizare a comunei Daia  va fi gestiune 

 directă . Serviciul va  furniza/presta  următoarele activități : 

 a ) precolectarea, colectarea selectivă , transportul si depozitarea deseurilor solide, cu  exceptia celor  

cu regim special;    

 b ) depozitarea controlată a  deșeurilor  în locuri autorizate  sau în cadrul  Sistemului  Integrat de 

Management al Deseurilor  când acesta va deveni operational    

 c )  repararea și întreținerea drumurilor și a străzilor comunale, a podețelor , curățirea și 

 amenajarea șanțurilor 

  d ) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp 

de polei sau de îngheţ;    

                (2)  Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de gospodărie 
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 comunală din cadrul compartimentului organizat în aparatul de specialitate al primarului comunei   Daia , 

conform anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

1.                      Art.5.Se împuternicește primarul comunei Daia în vederea demarării procedurilor 

            necesare  înființării  compartimentului de gospodărie comunală de salubrizare a comunei       Daia și 

obținerii avizelor legale de funcționare a acestui compartiment .              

     Art.6 .Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul  comunei Daia. 

    Art.7.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publicului , prin afișare la sediul și pe      site-ul 

primăriei comunei Daia . 

 Art.8.Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ de către  persoanele 

fizice sau  juridice  interesate , în condițiile legii . 

 Art .9 .Pe data prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei  hotărâri.               

 

 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

 ION ȘTEFAN     NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAIA, 29.04.2014 

Nr. 29 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia 
 

 


