
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.73/2021 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în 

județul Covasna 

 

Consiliul Local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședință ordinară de consiliu 

în data de 21.12.2021, convocat de primarul comunei Cernat, 

 analizând Referatul de aprobare al comunei Cernat privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna, 

văzând Raportul de specialitate nr. 6810/25.10.20211, precum și avizul comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere:  

- art. 8 alin. (3) lit. a) și art. 9 alin (1) lit. b) și e) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, 

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a), art. 17 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 18 alin. 

(1) pct. 3 și art. 22 din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Covasna”,  

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor” nr. 508/14.10.2021,  

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

în În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3),  coroborat cu art. 196 

alin. (1) lit.a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul 

Covasna conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se mandatează domnul Rákosi Árpád, reprezentantul comunei Cernat în Adunarea 

Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna, în forma prevăzută în anexă. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna  și 

Comuna Cernat. 

Cernat la 21.12.2021 

 Preşedintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

         Mágori István                 Secretar general 

            Kocsis Csilla Bea 

 
Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

-1 ex. la Instituţia Prefectului judeţul Covasna; 

-1 ex. la Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”; 

-1 ex. primar 
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Nr.6809/25.10.2021 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în 

județul Covasna 

 

 

Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna, văzând - adresa Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor” nr. 508/14.10.2021; 

Având în vedere:  

- art. 8 alin. (3) lit. a) și art. 9 alin (1) lit. b) și e) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, 

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a), art. 17 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 18 alin. 

(1) pct. 3 și art. 22 din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Covasna”,  

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

în În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3),  coroborat cu art. 196 

alin. (1) lit.a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul 

Covasna conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se mandatează domnul Rákosi Árpád, reprezentantul comunei Cernat în Adunarea 

Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna, în forma prevăzută în anexă. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna  și 

Comuna Cernat. 

 

 

Cernat la 25.10.2021 

INIȚIATOR: 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 6810/25.10.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în 

județul Covasna 

 

Realizarea unei gestionări durabile a serviciului de salubritate și de management al 

deșeurilor presupune, în primul rând, elaborarea unei strategii, care să constituie un document 

programatic în măsură să permită identificarea obiectivelor și măsurilor care trebuie urmate pentru 

asigurarea dezvoltării și funcționării pe termen mediu și lung a serviciului.   

Unul dintre obiectivele Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în județul Covasna” este să elaboreze și să aprobe strategia de 

dezvoltare a Serviciului pe baza căreia vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor 

prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora. 

Strategia trebuie să ia în considerare întregul flux al deșeurilor municipale pentru atingerea 

țintelor (colectare, transport, tratare, reciclare, valorificare, eliminare) și să stabilească măsurile 

necesar a fi luate de către toate entitățile implicate și responsabile (Județul Covasna, celelalte 

unități administrativ-teritoriale din județ, Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, operatorii de colectare și transport, operatorul 

CMID, OIREP-uri și populația județului Covasna). 

Ținând cont de cele de mai sus, a fost elaborată Strategia de dezvoltare a serviciilor de 

gestionare a deșeurilor în județul Covasna, pe care propun spre aprobare. 

 

INIȚIATOR: 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 6810/25.10.2021 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de 

gestionare a deșeurilor în județul Covasna 

 

 

Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în 

județul Covasna are temei legal: art. 8 alin. (3) lit. a) și art. 9 alin (1) lit. b) și e) din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și  art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a), art. 17 alin. 

(2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 18 alin. (1) pct. 3 și art. 22 din Statutul Asociației de dezvoltare 

intercomunitară ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna”. 

  Aceste acte normative stabilesc în sarcina autorităților  administrației publice locale 

obligația de a elabora și aproba strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor 

de utilități publice, implementându-se astfel principiul planificării strategice multianuale. 

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna 

decembrie 2021. 

 

 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general 
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Nr.8177/20.12.2021 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de 

gestionare a deșeurilor în județul Covasna 

 

 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină la data de  20.12.2021 s-a întrunit în ședință de lucru pentru 

avizarea  proiectului de hotărâre privind asupra proiectului de hotărâre privind privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre aprobare de 

către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna decembrie 2021. 

 

Cernat la 20.12.2021 

 

 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor       Vén Gábor 
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