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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 12 / 2021 
privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a localităților din județul Alba 

 
 
 
                  Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 
31 martie 2021; 
                   Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. 967/2021, inițiat de primarul comunei Mihalț, 
cu privire la aprobarea Regulamentului de salubrizare a localităților din județul Alba; 
- Adresa nr. 11/24.03.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS Alba prin care 
se solicită aprobarea formei finale a Regulamentului de salubrizare a localităților din județul Alba; 
- Raportul de specialitate întocmit de către Biroul buget – finanțe, impozite și taxe, contabilitate – 
consilier achiziții publice, înregistrat sub nr. 969/2021; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1,  2 și 3 ale Consiliului local al comunei 
Mihalț; 
                Având în vedere prevederile: 
 - art. 129 alin.(4) lit.d) coroborat cu art. 129 alin.(7) lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
- Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 82/2015 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a 
localităților; 
                  În temeiul art. 139 alin.(3) lit. h) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
              Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba, 
conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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               Art.2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, toate prevederile contare își 
încetează aplicabilitatea. 
               Art.3. Hotărârea poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a 
Tribunalului Alba, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554//2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 
               Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Alba, primarului 
comunei Mihalț, Biroului buget – finanțe, impozite și taxe, contabilitate, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară SALUBRIS Alba. 
 
   
 

                                                                                          Mihalț, la 31 martie 2021 
 
 
                             Președinte de ședință,                         Contrasemnează secretar, 
                              Rareș Daniel Cârnaț                               Mariana Salcău 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor în funcție ( 100%  din numărul consilierilor prezenți). 
 


