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ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 

 
H O T � R Â R E A   Nr. 15 

pentru aprobarea modific�rii �i complet�rii Anexei la  Hot�rârea Consiliului Local al 

comunei R�duc�neni nr. 7/2008 privind aprobarea „Regulamentului de organizare �i 
func�ionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei R�duc�neni”  

 
 
 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
 Având în vedere: 
- Hot�rârea nr. 7/2008 a Consiliului local al comunei R�duc�neni privind aprobarea 
„Regulamentului de organizare �i func�ionare al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei R�duc�neni”; 
- referatul num�rul 915/2010 al viceprimarului comunei prin care propune modificarea �i 
completarea hot�rârii amintite urmare a necesit��ii introducerii în Regulament a 
Compartimentului de salubritate; 
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 993/2010 al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local �i raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, 
înregistrat sub nr. 990/2010; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „a” �i alin. (3), lit. „b”, precum 
�i alin. (2), lit. „d” �i alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administra�iei 
publice locale, republicat� �i actualizat�; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 
 

H O T � R � � T E : 
 
 Art. 1 – Anexa la Hot�rârea nr. 7/2008 a Consiliului local al comunei R�duc�neni 
privind aprobarea „Regulamentului de organizare �i func�ionare al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei R�duc�neni” se modific� �i se completeaz� dup� cum 
urmeaz�:  

Dup� art. 18 se introduce art. 18^1 intitulat Compartimentul de salubritate, cu 
urm�torul con�inut: 
 „1. Doteaz� punctele de colectare cu recipiente de colectare inscrip�ionate, în locuri 

special amenajate, stabilite de autorit��ile publice locale. 

2. Colecteaz� întreaga cantitate de de�euri, inclusiv de�eurile aflate lâng� recipiente. 

3. Men�ine în stare salubr� punctele de colectare amplasate pe domeniul public. 

4. Ridic� �i transport� de�eurile menajere conform graficului stabilit pe zile, s�pt�mânal. 

5. Vor fi ridicate �i de�eurile precolectate în pubele de 80-120 litri sau saci menajeri 

aflate în dreptul locuin�elor sau agen�ilor economici care au încheiate contracte pentru 

prest�ri servicii salubritate. 

 6. Transportul de�eurilor de la punctele de colectare c�tre Sistemul Ecologic de 

Gestionare Economic� a De�eurilor Menajere R�duc�neni �i ulterior c�tre Depozitul 
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Ecologic �u�ora,  se va realiza cu camionului hidraulic pentru colectarea �i compactarea 

gunoiului menajer, proprietate a Consiliului Local al Comunei R�duc�neni. 

7. De�eurile colectate vor fi desc�rcate pe rampa de desc�rcare a de�eurilor, iar de aici 

vor fi introduse în circuitul de sortare al halei cu ajutorul �necului �i a benzilor 

transportoare. 

8. Sortarea de�eurilor se va face manual de c�tre persoane instruite în acest scop, aflate 

de o parte �i de cealalt� a benzii de sortare. 

9. De�eurile recuperabile sunt separate pe frac�ii (sticl�, hârtie, mase plastice, metale) �i 

ulterior depozitate în vederea livr�rii c�tre agen�ii economici care au în obiectul de 

activitate reciclarea acestora. 

10. De�eurile nerecuperabile vor fi depozitate în prim� faz� în containere, apoi înc�rcate 

în camionului hidraulic pentru colectarea �i compactarea gunoiului menajer �i 

transportate c�tre Depozitul Ecologic �u�ora. 

11. Dezinfec�ia halei, a benzilor transportoare, a camionului �i a containerelor se va face 

lunar sau ori de câte ori se impune cu substan�e dezinfectante.”   

   
 Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
                       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre tuturor 
persoanelor interesate precum �i  Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru controlul 
legalit��ii.  
 

 
Dat� ast�zi 26 februarie 2010. 

 
 
 
 
 
 
                                             Pre�edinte de �edin��,     
                                                   Consilier,   
 
                                     Claudiu – Florinel Fechete            

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                               Contrasemneaz�  
                                                                                                                                            Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                               Bumbaru C�t�lin  

    


