
                Anunț privind deschiderea consultării publice 

 

Astăzi, 13.05.2020, Comuna Râciu anunță deschiderea procesului de dezbatere publică 

privind următorul proiect de act normativ:  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării și completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a 

Localităților din Județul Mureș  

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:   

• Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; 

• Anexa la proiectul de hotărâre. 

Documentația  poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.comunariciu.ro , la secțiunea 
Proiecte de hotărâri cu caracter normativ; 

• la sediul instituției: str. Gh.Șincai, nr.58, localitatea Râciu; 

• proiectul de act normativ se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la 
Registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 
supus consultării publice se pot depune până la data de 28.05. 2020: 

• prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la 
_____________________________________________________________________; 

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: riciu@cjmures.ro;  

• prin poștă, pe adresa Primăria comunei Râciu, str. Gh.Șincai, nr.58, localitatea 
Râciu; 

• la sediul instituției___________________________________________________; 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Aprobarea modificării și completării 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș 
Propunerile vor fi publicate pe pagina de internet a instituției la Secțiunea Proiecte de 
hotărâri cu caracter normativ. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.  

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 
dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris 
de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data 
de  28.05.2020. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul telefon: 0265426212, 
e-mail: riciu@cjmures.ro, persoană de contact: Dunca Ioan.  

 

 

         PRIMAR                                 SECRETAR GENERAL, 

        Ioan Vasu                                                      Dunca Ioan  

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2016-2020 

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 13.05.2020 
 
 
pentru modificarea și completarea HCL nr. 37/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului 
Public de Salubrizare a localităților din Județul Mureș 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.05.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.          din    
.05.2020  conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 
alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative;  

 
Văzând Referatul de aprobare nr.________/______ 2020 a Primarului, cu privire la modificarea 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș; 
Având în vedere dispoziţiile art.8, alin. (3), lit.”i”, art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
Ținând seama de dispozițiile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind 
Fondul de mediu, aprobate cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr.101/2006 privind  serviciul de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ţinând cont de prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor aprobat 
prin  Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015,  
Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureş, 
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) coroborate cu  art. 139 din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
hotărăşte: 

 
Art. 1.  „Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș” aprobat prin 
HCL nr. 37/2016,  se modifică și se completează conform anexei 1 la prezenta. 
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Râciu, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” modificarea și 
completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş, aprobat  
conform art.1 din prezenta hotărâre. 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2007/hot095_2007.htm#exp#exp


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, 
în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA, 

Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş aprobat conform art.1. 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 

 
 

 
Primar,                                                                       Avizat pentru legalitate 
IOAN VASU                                     Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                                                                 
                                                                                            Dunca Ioan                
 ………………………….....                                            ………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

http://www.comunariciu.ro/

