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PRIMAR 

                                                                                                                                     
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 133/2021 

privind aprobarea planului unitar de acţiune pentru combaterea vectorilor în oraşul 
Haţeg, în anul 2021 

 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Examinând referatul de aprobare nr. 336/39 din 17.08.2021 prin care se propune 
aprobarea planului unitar de acţiune pentru combaterea vectorilor în oraşul Haţeg, în anul 
2021, în scopul furnizării serviciului în condiţiile legii; 

Având în vedere: 
a)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 105/2009  privind aprobarea înfinţării serviciului de 
salubrizare al oraşului Haţeg; 
b) hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 152/2018 privind aprobarea strategiei locale a oraşului 
Haţeg cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului  de 
salubrizare. 
c)adresa SC DD CHIM SRL, înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 16773 din 17.08.2021, 
prin care se comunică propunerea de plan unitar de acţiune pentru combaterea vectorilor în 
oraşul Haţeg, în anul 2021; 
d) contractul de delegare, prin concesiune, a gestiunii activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare a oraşului Haţeg, înregistrat la 
Primăria Haţeg sub nr. 15438/2021; 
e)hotărârea nr. 9/2020 privind aprobarea reglementării unor activități din cadrul Serviciului 
public de salubrizare a Oraşului Haţeg, a modalităţii de gestiune pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi a documentelor specifice, modificată şi completată prin 
hotărârea nr. 78/2021. 

În conformitate cu prevederile art. 103 din anexa la Ordinul Autorităţii Naţionale de 
Reglementare a Serviciilor Comunitare nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru 
al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Autorităţii Naţionale de 
Reglementare a Serviciilor Comunitare nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-
cadru al serviciului de salubrizare a localităților;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7) lit.n),  ale art. 139 alin. 
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 
198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                        
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă planul unitar de acţiune pentru combaterea vectorilor în oraşul Haţeg, în anul 
2021, conform anexei la prezenta hotărâre ce face parte integrantă din aceasta. 
Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de operatorul desemnat în urma 
derulării procedurii de achiziţie publică si de structurile cu atribuţii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orasului Hateg.       



Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului orasului 
Hateg, Directiei Economice, Compartimentului administraţie publică locală, Serviciului 
Juridic, Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat şi prin intermediul acestuia 
tuturor structurilor, persoanelor si instituţiilor interesate. 
 
 
 
Haţeg,   la 17 august 2021 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian Puşcas 
 

 
 


