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 H O T A R A R E 

 

 Priveste : aprobarea Strategiei Locale privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si 
lung a serviciului de salubrizare din municipiul Alexandria pentru perioada 2015-2020. 

 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere : 

 - expunerea de motive nr. 34543 din 27.11.2015 a primarului municipiului Alexandria; 

 -  raportul de specialitate nr.             din                    al Directiei Tehnic-Investitii; 

 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

 - nota de control a A.N.R.S.C. din 16.10.2015, la sediul U.A.T. Municipiul Alexandria ; 

            - prevederile art.2, alin.(5) si (6) si ale art.5, alin.(1) din Legea serviciului de salubrizare a 

localitatilor nr.101/2006,republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

            - prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)privind regimul deşeurilor; 

            - prevederile Ordonantei de Urgenta nr.5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice; 

            - prevederile  OG nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localitatilor; 

            - prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - Cadru 

al serviciului de salubrizare a localităţilor; 
            - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii,cu modificările şi completările ulterioare ; 

            - prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*)serviciilor comunitare de utilităţi 

publice;  

           - prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

          - prevederile Hotărârii de Guvern nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

          - prevederile Hotărârii de Guvern nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare 

         - prevederile Hotararii de Guvern nr.1470 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*) privind 

aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a 

deşeurilor; 

          - prevederile Hotararii de Guvern nr.856 din 16 august 2002 (*actualizată*) privind evidenta 
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 

          - prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje; 

         - prevederile Hotararii de Guvern nr.870/2013 privimd aprobarea Strategiei nationale de 

gestionare a deseurilor 2015-2025. 

          - prevederile art 36, alin. (6), pct. “19” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 din 23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 



 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art. 1.- Se aproba Strategia Locala privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung 

a serviciului de salubrizare din municipiul Alexandria pentru perioada 2015-2020, conform anexei, care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 2.- Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

- Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
Tehnic-Investitii, Directiei Administratie Publica Locala, Administratiei Domeniului Public-

Alexandria, Serviciului Sanitar Veterinar Alexandria si SC Polaris M Holding SRL, pentru cunoastere 
si punere in aplicare. 
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