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  HOTĂRÂREA  nr.  110/2019 

privind revocarea HCL Geoagiu   nr.  83 / 2019 

privind  aprobarea  modificării  Regulamentului  serviciului de salubrizare al județului 

Hunedoara, în  conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018 

 

 

          Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Având in vedere proiectul de hotărâre nr. 107/19.08.2019,  referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 107/19.08.2019, prin care se propune revocarea HCL Geoagiu   nr.  83 / 2019 

privind  aprobarea  modificării  Regulamentului  serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, în  

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018, raportul de specialitate al Secretarului nr. 

110/20.08.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 5926/27.08.2019, nr. 

5940/27.08.2019 și nr. 5954/27.08.2019 ;  

      - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ,, Sistem  Integrat de Gestionare a Deseurilor 

judetul   Hunedoara,,    având nr. 2382/07.08.2019, înregistrată la Primăria orasului Geoagiu sub nr. 

5521/08.08.2019,  prin care  se arată că este necesară revocarea hotărârilor de consiliu local privind 

aprobarea modificării  Regulamentului  serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, în  

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018, întrucât regulamentul trebuie să conțină plan tarifar 

actualizat, aspect care nu a fost cuprins în modificarea anterioară a regulamentului. Urmează a se 

elabora acest plan tarifar actualizat precum și integrarea prevederilor OUG nr. 74/2018 la nivelul 

SMID Hunedoara, ulterior va fi finalizat regulamentul serviciului, supus dezbaterii publice și 

aprobării; 

În conformitate cu reglementările art. 129 alin.(2) lit.”c”, precum şi ale art. 139 alin.(1) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. La data adoptarii prezentei hotarari se revocă  Hotărârea  Consiliului local Geoagiu nr. 

83/28.06.2019  privind  aprobarea  modificării  Regulamentului  serviciului de salubrizare al 

județului Hunedoara, în  conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018 

   Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

            Art.  3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Sistem  Integrat de Gestionare a 

Deseurilor  judetul Hunedoara, 

- Primarului oraşului Geoagiu, Serviciului Arhitect Şef, Se aduce la 

cunoștință publica prin publicare pe site-ul www. geoagiu.ro. 

Geoagiu, 30.08.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Dîncșorean Aurel                                                                jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


