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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 15 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.25 

 

privind integrarea contractului de salubrizare existent în municipiul Husi în 

proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” 

 

 

 

             Consiliul local al municipiului Husi, judeţul Vaslui; 

 

              Având in vedere expunerea de motive privind integrarea contractului de 

salubrizare existent în municipiul Husi în proiectul „Sistem integrat de 

management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”; adresa nr. 140629 din 

24.01.2011 de la Ministerul Mediului şi Pădurilor, înregistrată la Consiliul judeţean 

Vaslui cu numărul 836 din 25.01.2011 cu privire la aplicatia de finantare „Sistem 

de management integrat al deseurilor in judetul Vaslui”;  

             În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „b”, si alin.4 lit. „e” coroborat cu art. 45 alin. 1 

şi art. 115 alin 1 lit. „b” din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art. 1. Operatorul serviciului de salubrizare, existent, va realiza colectarea 

separată a deşeurilor pe patru fracţii (menajer, hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă) 

şi implicit va realiza punctele de colectare conform documentaţiei proiectului 

„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, astfel: un 

punct de colectare reciclabile pentru 500 de locuitori, respectiv un punct de 

colectare deşeuri menajere pentru 120 de locuitori. 

        Art. 2. Operatorul existent va asigura atingerea ţintei de 100% acoperire a 

zonei urbane cu servicii de colectare şi transport al deşeurilor, până în 2015. 



        Art. 3. Contractul existent de salubrizare cu operatorul - Serviciul Public 

Local de Salubrizare Husi - va fi modificat prin act adiţional, în sensul că deşeurile 

colectate de pe raza municipiului Husi, atât cele menajere cât şi cele reciclabile vor 

fi transportate la staţia de transfer a municipiului Husi si ulterior transportate la 

centrul de management al deseurilor de la Rosiesti in vederea sortarii, respectiv 

eliminarii finale. 

         Art. 4. Municipiul Husi va fi integrat în sistemul de management al 

deşeurilor de la nivelul judetului Vaslui, la terminarea perioadei de 5 ani, impuse 

de prevederile contractului de finanţare PHARE 2004, prin care s-a realizat 

Proiectul „Dezvoltarea colectarii selective în Municipiul Huşi”, finalizat în anul 

2009. 

        Art. 5. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Husi; 

   

         Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

localităţii şi se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către 

institutiile interesate. 
 

 

                                                          HUSI, 27 ianuarie 2011 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

            Georgeta Giosu                                  Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


