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H O T Ă R Â R E A  Nr.21 
din 19. 11. 2020 

pentru modificarea Hotărârii nr.72/30.10.2020 privind aprobarea locațiilor pentru punctele de colectare a 
deșeurilor(cu excepţia celor menajere) în localitățile din comuna Roșiori, județul Bihor,  

Având în vedere: 

           - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Roșiori, Referatul de aprobare al primarului comunei 
Roșiori cu privire la necesitatea aprobării locațiilor pentru punctele de colectare a deşeurilor (cu excepția celor 
menajere) în localitățile din comuna Roșiori, județul Bihor pentru serviciul care se va realiza de către operatorul de 
salubrizare SC AVE BIHOR SRL; 

     -Raportul de specialitate întocmit de către compartimentul de specialitata cu privire la propunerea 

acesteia de stabilire a locațiilor pentru punctele de colectare a deşeurilor (cu excepţia celor menajere) în 

localitățile din comuna Roșiori, județul Bihor 

     -Contractul de delegare încheiat de către operatorul de salubrizare cu ADI ECOLECT GRUP; 

     -Regulamentul serviciului de salubrizare pentru județul Bihor;  

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 
         
       * Hotărârea Consiliului Local Roșiori nr.72/30.10.2020 privind aprobarea locațiilor pentru punctele de 
colectare a deșeurilor(cu excepţia celor menajere) în localitățile din comuna Roșiori, județul Bihor, se 
modifică după cum urmează:  
           - după Art.1. se introduce Art.11.cu următorul text ”Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate 
Imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară și  constituirea  unui  număr cadastral cu 
categoria de folosință curți construcții pentru imobilulde la Art.1. situat în intravilanul localității Roșiori 
și identificat prin parcela cu numărul topografic 467/1 având suprafața de 599 mp, conform planului de 
situație  întocmit de P.F.A. Polyanki Andras Tibor.” 
 
 Hotărârea modificată va avea următorul conținut: 

           Art.1: Se stabilesc pentru beneficiarii serviciului de salubrizare din cadrul UAT ROȘIORI, următoarele puncte 

de colectare a deșeurilor (cu excepţia celor menajere):  

-pentru localitatea Roșiori- o suprafață de 0,0599 ha, la nr. 101 /A 

 
 



 
 
 
      Art. 11. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de 
carte funciară și  constituirea  unui  număr cadastral cu categoria de folosință curți construcții pentru 
imobilul de la Art.1. situat în intravilanul localității Roșiori și identificat prin parcela cu numărul topografic 
467/1 având suprafața de 599 mp, conform planului de situație  întocmit de P.F.A. Polyanki Andras Tibor. 
 

  Art .2: (1) Spațiile punctelor de colectare vor fi împrejmuite/închise/amenajate prin grija UAT Roșiori 

(2) Platformele publice de colectare a deșeurilor vor fi prevăzute cu sisteme de închidere pentru 
restricționarea accesului persoanelor nearondate;  

(3) Accesul la platformele publice de colectare a deșeurilor va fi permis doar utilizatorilor arondați 
acestora și operatorilor de colectare.  

(4) Punctele de colectare a deşeurilor vor fi dotate de către SC ADI Ecolect Grup și SC AVE BIHOR 
SRL, cu containere de 1,1 mc, conform contractului de delegare  

     Art.3: Prezenta hotărâre urmează a fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Roșiori și compartimentul 
de mediu al instituţiei.  

            Art.4:  Prin grija secretarului general al UAT Roșiori, hotărârea urmează a fi comunicată cu: -Instituția 
Prefectului-Județul Bihor; - SC AVE Bihor SRL; -cetățenii comunei -prin publicare în ziarul local și Monitorul 
Oficial Local; -viceprimarul comunei Roșiori; -compartimentul de mediul din cadrul instituției; -un exemplar la 
dosar.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   11   de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,   0  „ abţineri” din totalul de 11 
consilieri în funcţie 
 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Bolojan Florin-Mircea 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


