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H O T Ă R Â R E A  Nr.43 
din 27. 05. 2021 

     privind aprobarea amenajării locației pentru punctul de colectare a deșeurilor(cu excepţia celor menajere) 
în comuna Roșiori, județul Bihor 
 

Având în vedere:   -  prevederile H.C.L. nr. 21/19. 11. 2020, art.1 și art.2;      
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Roșiori,  
-     Referatul de aprobare nr. 99 din  20.05. 2021 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 
-     Raportul de specialitate nr. 100 din  20.05. 2021   întocmit de către compartimentul de specialitate cu 
privire la propunerea acesteia de aprobarea amenajării locației pentru punctul de colectare a deșeurilor (cu 
excepţia celor menajere) în comuna Roșiori, județul Bihor pentru serviciul care se va realiza de către 
operatorul de salubrizare SC AVE BIHOR SRL; 
 -    Contractul de delegare încheiat de către operatorul de salubrizare cu ADI ECOLECT GRUP; 
 -    Regulamentul serviciului de salubrizare pentru județul Bihor;  
-     Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr.2 și 4, 
Ținând cont de:  
        - Prevederile înscrise în Legea 101/2006, republicată privind serviciului de salubrizare a localităților, 
cu modificările și completările ulterioare;  
        - O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane şi rurale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În baza art. 129 alin.(2) lit.”b”, alin.(7) lit.n, art.139, şi art.196 alin. (1) lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul 

administrativ,  
 

Consiliul Local al comunei Rosiori 
 H O T Ă R Ă Ș T E 

         
    Art .1: Se aprobă amenajarea locației pentru punctul de colectare a deșeurilor(cu excepţia celor menajere) 
în comuna Roșiori, județul Bihor în condițiile stabilite prin H.C.L. nr. 21/19.11.2021 pe amplasamentul din 
comuna Roșiori,  loc. Roșiori nr.101/A; 
 Art .2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  amenajarea locației punctului de colectare  
selectivă a deșeurilor, conform anexei la prezenta hotărâre.                        

  Art .3: Cheltuielile cu amenajarea locației vor suportate din  bugetul local.   
  Art.4:  Punctul de colectare a deşeurilor va fi dotată de către SC ADI Ecolect Grup și SC AVE BIHOR SRL, cu 
containere de 1,1 mc, conform contractului de delegare; 
  Art.5. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Ec.Kelemen Zoltan, primarul 
comunei Roșiori. 
   Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Viceprimarul comunei,  Compartimentul financiar-contabil și se aduce 
la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina 
de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și 
afișare la afișierul primăriei. 
.         
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   8   de voturi „pentru”,   1   voturi „împotrivă”,   1  „ abţineri” de către cei   10    consilieri prezenti la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Robos Gavril 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


