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PROIECT DE HOTARARE 

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare  

in Judetul Bacau 

Primarul comunei Casin, judetul Bacau, avand in vedere; 

• Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile OUG 74/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

• Referatul de aprobare al Primarului comunei Casin nr.3703/25.05.2020; 

• Raportul de specialitate al consilierului juridic Radu Maria-Daniela 

nr.3705/25.05.2020; 

• Obiectivul Asociației prevăzut la art. 5, alin. (1), lit. a) cu privire la elaborarea și 

aprobarea strategiei serviciului, raportat la prevederile art. 5, alin. (2), lit. a); 

• Prevederile Hotărârii AGA ADIS Nr. 14/05.12.2019 privind Aprobarea modelului 

Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în Județul Bacău; 

• Adresa ADIS Bacău nr. 4404/13.12.2019; 

În temeiul art. 129, alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.135-140 si art.196 alin.1 lit.a, 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
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PROPUNE : 

 

 Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare , conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art. 2. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința publică conform legislației în 

vigoare și se va comunica Instituției Prefectului și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare, Bacău. 

Art.3. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condițiile legii.  

 

 

 

PRIMAR,                                                          Contrasemneaza, 

Soroiu Daniel                                              Secretarul General al comunei, 

                                                                            Popescu Monica - Florinela  
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