ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.136
din 26 03 2009
privind: modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. nr. 646/20.12.2007 privind darea în
administrare a serviciului public de salubrizare din municipiul Galaţi către Serviciul Public
- Ecosal Galaţi si revocarea HCL nr. 184/30.10.2008
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:139/17 03 2009
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 03
2009;
Având în vedere expunerea de motive nr.27 410/17 03 2009,

a iniţiatorului-

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae;
Având în vedere raportul de specialitate nr.27 416/17 03 2009, al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului;
Având în vedere prevederile art.23, alin.3,

art.29, alin.2 din Legea serviciilor

comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, actualizată;
Având în vedere art.2, alin.3 din Legea nr.101/2006 serviciului de salubrizare a
localitatilor, actualizată;
Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”d”, alin.6, lit.”a” , pct.14 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

HCL 136.doc

HOTĂRĂŞTE
Art. I– Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. nr. 646/20.12.2007,
care va avea următorul cuprins:
„Art.11 - Se aprobă gestiunea directă a serviciului public de salubrizare din
municipiul Galaţi, către Serviciul Public Ecosal Galaţi, pentru următoarele activităţi:
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
b) sortarea deşeurilor municipale;
c) depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora,
precum şi servicii de ecarisaj;
g) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici neasimilabile celor menajere
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc);;
h) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din
gospodăriile populaţiei;
i) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite
din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a
locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală;
j) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;
Art.111 - Se aprobă darea în administrare a serviciului public de salubrizare din
municipiul Galaţi către Serviciul Public Ecosal Galaţi,a serviciului public de salubrizare a
localităţilor, începând cu 1.03.2008 , a următoarelor componente:
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
b) sortarea deşeurilor municipale;
c) depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
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f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora,
precum şi servicii de ecarisaj;
g) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici neasimilabile celor menajere
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc);;
h) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din
gospodăriile populaţiei;
i) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite
din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a
locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală;
j) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;
Art.1111 – Se acordă exclusivitate prestării serviciului public

de salubrizare,

respectiv a activităţilor enumerate mai sus, în municipiul Galaţi, către Serviciul Public
Ecosal Galaţi.”
Art.II - Se revocă HCL nr.184/30 10 2008 privind modificarea şi completarea art.1
din HCL nr.646/20 12 2007 privind darea în administrare a serviciului public de
salubrizare din municipiul Galaţi, către Serviciul Public - Ecosal Galaţi.
Art.III - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor acestei hotărâri.
Art.IV– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă
Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează
Secretarul municipiului Galaţi
Grigore Matei
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