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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE   

          Cu privire la : aprobarea Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare 

                           pentru județul Vâlcea  pe termen mediu și lung   

 

 Consiliul local al comunei Frâncesti ,judetul Vâlcea, intrunit in ședința 

ordinară din data de 06.01.2023  , la care participă un număr de   __ consilieri, din 

totalul de 15 consilieri in funcție, 

 Văzând ca prin H.C.L.nr. 94/  2022  domnul  consilier Nicolaescu Filimon  a 

fost  ales președinte de ședință pentru perioada noiembrie, decembrie 2022, 

ianuarie  2023 ; 

 Luând in dezbatere : 

   -Proiectul de hotarare  si Raportul de aprobare, prezentate de d-nul primar, 

înregistrată sub nr. 13786/ 30.12.2022   cu privire la proiectul  rețelei de 

învățământ in comuna Frâncesti pentru anul școlar 2023-2024; 

 - adresa Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare 

a localităților din județul Vâlcea   prin care se inainteaza  Strategia  de dezvoltare  

serviciului de salubrizare pentru județul Vâlcea  pe termen mediu și lung  ; 

-raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat la nr. nr. 13785/ 30.12.2022,  cu privire la aprobarea Strategiei  de 

dezvoltare  serviciului de salubrizare pentru județul Vâlcea  pe termen mediu și 

lung; 

- raportul de specialitate al comisiilor reunite din cadrul consiliului local 

,inregistrat la nr.___ din 06.01.2023, prin care se avizeaza favorabil proiectul de 

hotarare ; 

     Ținând seama de raportul de avizare a legalității ,intocmit de secretarul 

comunei,inregistrat la nr.___/06.01.2023: 

     -procesul verbal înregistrat la nr.13798  din 30.12.2022 cu privire la respectarea 

procedurii prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională,  

       In conformitate cu prevederile : 

     - Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 



    - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

     - Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

     - Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificarile 

și completările ulterioare; 

     - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

      - Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

     - Ordonanță de Guvern nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    - Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, actualizată, privind evidența gestiunii 

deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; 

     - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților; 

      - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – 

Cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 

     - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - Cadru de 

prestare a serviciului de salubrizare a  localităților; 

     - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, 

precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a 

taxelor de salubrizare; 

    - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

    - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari și concesiunile de servicii, 

cu modificările și completările  ulterioare; 

    - Hotărârea nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a 

deșeurilor; 

      - Planul județean de gestionare a deșeurilor – județul Vâlcea 2019-2025 

(revizia 5); 

     - Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vâlcea” 

realizat în conformitate cu Contractul de finantare nr. 4694/15.11.2013 prin POS 

Mediu și nr.147/21.11.2017 prin POIM.    

    - prevederile  art. 129 alin (2) lit .d) , alin.(4) lit.e),   alin. (7) lit.”n”  din  Codul 

administrativ; 

     In temeiul art. 139  alin.(3) lit.d) si art. 196 alin. (1) lit.a)  din  Codul 

administrativ,  cu un numar de  13  voturi « pentru » adoptă următoarea : 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 



 

        Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare       

pentru județul Vâlcea  pe termen mediu și lung  , conform anexei care face parte 

din prezenta hotarâre. 

    Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al 

comunei Frâncesti: 

-primarului comunei Francesti 

-  Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 

localităților din județul Vâlcea  

-Instituției Prefectului județului Vâlcea ,in vederea efectuării controlului legalității  

     Se va aduce la cunostiinta publică prin afisare la sediul institutiei si pe site-ul 

Primariei Frâncesti, pagina Monitorul Oficial. 

 

                                                        Frâncesti :   19.12.2022 

 

       Initiator proiect,                                               Avizat pentru legalitate, 

               PRIMAR                                    Secretar general UAT Frâncesti 

DANIEL FLORIN PARASCHIV                  ELENA GABRIELA LAZĂR 

 


