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H O T Ă R Â R E 

 privind aprobarea categoriilor de recipienți pentru colectarea  deșeurilor, respectiv aprobarea frecvenței 
colectării deșeurilor specifici fracțiilor în sistemul de colectare   

 
 Având în vedere: 
            - Adresa S.C. Salubri S.A. Aleșd nr. 1320/02.06.2020 și înregistrată la comuna Țețchea sub nr. 
2680/02.06.2020, operator de salubrizare pentru efectuarea activității de colectare si transport deșeuri de pe 
raza teritorială a Zonei 2 (Aleșd), 
                       - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea categoriilor de recipienți 
pentru colectarea  deșeurilor, respectiv aprobarea frecvenței colectării deșeurilor specifici fracțiilor în sistemul de 
colectare, înregistrat cu nr. 2684/02.06.2020,  
  - Raportul de specialitate a compartimentului cu atribuții în domeniul protecției mediului din 
cadrul aparatului de specialitate al primerului comunei Țețchea la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
categoriilor de recipienți pentru colectarea  deșeurilor, respectiv aprobarea frecvenței colectării deșeurilor 
specifici fracțiilor în sistemul de colectare, înregistrat cu nr. 2685/02.06.2020,   

În baza prevederilor: 
            - art. 2 alin (3) lit a) și lit. b), alin.(5), alin (8) și art.9 alin (1), lit h) și art. 21 alin. (2) din  Legea 

nr.101/2006 privind serviciul public de salubrizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
            - art.17 alin. (1) lit. e) din Legea nr.211/ 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit d), alin 7 lit. n), art 139 alin 1) și art.196 alin 1 lit a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 Consiliul local al comunei Țețchea 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 Art.1 – Se aprobă categoriile de recipienții pentru colectarea deșeurilor, astfel : 
                     - pentru deșeurile reziduale pubelă cu un volum de 40 l , culoare neagră, 

         -  pentru hârtie / carton cu un volum de 120 l , saci albaștri, 
         - pentru plastic/ metal  cu un volum de 120 l , saci galbeni, 
         - pentru sticlă pubelă cu un volum de 40 l , culoare verde . 

     Art.2 – Se aprobă frecvența colectării deșeurilor specifici fracțiilor în sistemul de colectare, după cum 
urmează : 

        -  deșeu rezidual – 1 dată / săptămână, 
        - deșeu hârtie / carton- 2 ori / lună, 
        - deșeu plastic / metal- 2 ori / lună, 
        - sticlă – 1 dată / lună. 

           Art.3 - Finanțarea costurilor cu achiziționarea recipienților pentru colectarea deșeurilor va fi suportată de 
S.C.  SALUBRI S.A. Aleșd. 
           Art.4 -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC SALUBRI SA . 
           Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică cu : 
                     - Instituția Prefectului Județul Bihor, 
                     - Primarul  Pavel- Ovidiu Drimbea,  

        - S.C. Salubri S.A. Aleșd, 
        - ADI Ecolect Group, 

                     - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local 

           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                  
                 CONSILIER LOCAL,                                                    SECRETAR GENERAL,            
                Adrian-Cristian Puie                                                           Florian Bronț  
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Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru” 


