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                                           H O T Ă R Â R E A  Nr.46 
                                               din 16. 04. 2020  

privind aprobarea volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului ,,plătești cât arunci,,  
 

Analizând Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei precum și  Raportul compartimentului de 
specialitate privind aprobarea implementării volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului 
,,plătești cât arunci,,  

 Ţinând cont de prevederile:  - art.9 lit. p din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
            - Legii nr. 211/2011 Nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (republicare 1) cu modificările și 
completările ulterioare, art 59 alin. 1  
            - Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006  (r1) 

     Văzând adresa prin care s-a solicitat punctul de vedere legat de modul de colectare a deșeurilor de pe 
raza teritorială a comunei Rosiori, 
      În baza prevederilor art. 129, art. 139 şi art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI 

adoptă prezenta Hotărâre 
  
Art. 1. Se aprobă colectarea selectivă a deșeurilor de la gospodăriile populației și a implementării 
volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului ,,plătești cât arunci,, astfel: 
 

- pentru rezidual pubela 40 litri, culoare neagră; 

- pentru hârtie/carton saci albaștrii de 120 litri; 

- pentru plastic/metal saci galbeni de 120 litri; 

- pentru sticlă pubela 30 litri, culoare verde; 

Art. 2 .  Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor, SMID Bihor ADI Ecocolect, Societatea AVE BIHOR SRL 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   12   de voturi „pentru”, 0  voturi „împotrivă”, 0  „abţineri” din totalul de 13 consilieri în 
funcţie 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kerecsenyi Emeric 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


