ROMANIA
COMUNA COSTTJLENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.
'10aferent Sistemului de management
privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare
integrat al degeurilor in Judeful laqi

Consiliul Local al comunei Costuleni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara
din24 septembrie 2015
Av6nd in vedere adresa nr. 68/2015 a ADIS Iaqi prin care ne transmite Regulamentul
serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deqeurilor ?n judelul Ia;i;
Avdnd in vedere nota de fundamentare nr.28312015 a d-lui viceprimar Onofrei Constantin
din care reiese necesitatea adoptdrii unui nou regulament pentru activitdtile componente
Serviciului de Salubrizare aferente Sistemului de management integrat al degeurilor in judeful Iaqi;
Avdnd in vedere prevederile

-

:

Legii administra{iei publice locale

nr.

gi completdrile ulterioare ;
Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de

-

215/2001,

cu modificlrile

utilitdli publice, republicatd;

Legiinr.2lll20llprivindregimuldeqeurilor;

'L"geanr.101.12006 a salubrizlrii cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Documentul de pozilie privind modul de implementare al Proiectului Sistem de
Managament Integrat al Degeurilor din judelul lagi;
Statutul si Actul cohstitutiv al Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubritate
Iagi

- ,

Ordinului ANRSC nr. 8212015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitdlilor,
Avdnd in vedere avizul favorabil nr.29612015 al Comisiei pentru dezvoltarea economiosociald, buget, finan{e, administrarea domeniului public Ai privat al comunei , servicii gi comer[,
gosoddrire comunald gi protec{ia.mediului ;
in temeiul prevederilor art.36, alin (6), lit. a), pct. 14. 9i art. 45 din Legea nr.2l5l200l,
'
privind administrafia publicl local6, republicatd,

uorAnAgre

:

Art.1. Se aprobi Regulamentul serviciului de salubrizare aferent Sistemutui de
management integrat al degeurilor in jude{ul Iagi, conform Anexa nr.l care face parte integranti
din prezenta hot[rdre.
Art.2 Se imputernicegte domnul primar Harabagiu Dumitru , ca in numele qi pentru
Consiliul Local Costuleni sd voteze qi s[ aprobe in Adunarea Generald a Asociatiei de
Dezvoltarea Intercomunitard pentru Salubritate lagi Regulamentul serviciului ;

Art.3 Prezenta hot?irire va fi comunicati unit5lii de Implementare a proiecturui
,, Sistem de Management Integrat al Deseurilor in jude{ul Iagi ,,, Asociafiei de Dezvoltarea

Intercomunitard pentru Salubritate Iagi, Institu{iei Prefectului, jud.
Iagi, gi va fi adusr la cunogtin{a
publicd, in condifiile legii.

Total consilieri locali
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0

Ab{ineri

0
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