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Aducem la
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Privind aprob:lrea formei actua izate a Regulamentuluiserviciului de
salubrizare aferent Sistemului de anagement Integrat al Degeurilor in
ful Iaqi
Pentru informafii suplimentare, \ rulgdm sd contactali secretarul comunei
Intermen de 10 zile calendari ice de la afigare (incep6nd cu data de
28.12.2017 ), cei intt:resafi pot trimite i scr:is propuneri, sugestii, opinii cu valoare
de recomandare pe adresa prim[riei .
Propunerile, sugestiile qi opiniiil cu ,raloare de recomandare pot fi trimise qi

fax la

emai

I

:

co stuleni secr

numdrul

e1:ar

de

lelefon 0232291600 sau

@y ahoo. com
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Judetul tagi
Proiect

clle

rhotirAre

privind aprobarea formei actualizarte a Regul:irmentului serviciului
de salubrizare aferent
Sistemului de Management Integrrat al Degeurilorin Jude{ul
Iaqi
Av6nd in vedere prevederile:

Nota de fundanlentare privind

ne.cersitatea aprobarii formei actualizate a Regulamentului
serviciului de salubrizare aferent Sistemuluride Managr:ment Integrat
al Degeurilor in Judelul Iagi;

-

Prevederile Programului Operafional Infrasrrur,:tura

Legea serviciuluii de salubrizarea

ulterioare;

-

Legea

nr.

Marel0t 4-2020 (pOtM);
a localitdlilot nr. 10112006, cu modificlrile gi

5112006 privind serviciile comunitare

completdri le ulterioare;

completdrile

de utilitdti publice, cu modiflcdrile

qi

-

Hotar6rea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
si a statului-cadru
ale asocialiilor de dezvoltiare intercomunitard cu obir::ct de activitate
serviciite Je uiiriiatibruri.";
Hotdrarea Guverrrului nr. 34912005; pril'ind depozitarea de;eurilor,
cu modificirile gi completdrile

-

ulterioare;

-

Hotdrdrea Consiliului Local

al contuneli Cos,tuleni nr. 411g.02.2009 privind aprobarea asocierii
comunei costuleni cu alte unitdli administrativ-teritcrriale din judet in
vederea infiiniarii Asocia{iei de
Dezvoltare Intercomunitard de Salubritate z\.D.1.S. Iagi
;
Hotdrarea Consiliului Local al comunei Cosituleni nr. 12126.03.2009 privind
aprobarea Actului
Consitutiv si al Statutului Asocialiei de Dez:voltare Intercomunitard pentru
Salubritate A.D,l,S. Ia;i;
HotarArea Consiliului Local al comunei Costuleni nr. 26 125.05.2012
privind aprobarea
Documentului de Pozitie;
Hotardrea ,Consiliului Local al cornunei Corsturleni nr. 1412.08.2012 privind
aprobarea ActLrlui
Adifional nr.2la Documentul de pozifie;

-

Hotdr6rea Consiliului Local al comunei Costuleni nr. 40124.09.2An privind
aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare aferent flistemului de managernent
integrat al degeurilor in

Jude{ul lagide salubritate;

-

Adresa

nr'

429114.12.2017

a Asociafiei dr: Dezvoltare Intercomunitare pentru

A'D'l'S. la;i privind aprobarea formei

acl:valiz:ate a ltegulamentului
Sistemului de management integrat al deqeu.rilor in Jr.rde,tulIasi;

IInqi'

Art. 22 alin.

(l) din Statutul

Salubritate

serviciului de salubrizare aferent

Asocialiei de Dezr,,olrare Intercomunitard pentru Salubritate A.D.l.S.

In temeiul art. 9l din Legea nr 2152001 a administrafiei pLrblice locale,

modifi cdrile gi completdrile ulterioare:

republicata cu

HOTARA$TE:

I Se aprobd forml actualiz.atd a Regulamentului serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de
Management Integrat al Degeurilor in Judetul Ia;i.

Art'

Art'2

Secretariatul comunei/slsguluiimunicipiului va comunica

o

copie

a

prezentei hotdrdri cdtre

Asocia!ia de Dezvoltare lntercomunitard pentru lialubritate A.D.l.S. Iaqi qi
Instituiiei pref'ectului.
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PRIMARIA CON,I LINEI COSTTILEI\I
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IiXPUNIEIiI.E DE MOTIVE
la proiectul rle hotirAre priivind aprobarea formei actualizate
a Regulamentului
Serviciului de S;alubrizare aferent Sistemului de Management Integraial Deqeurilor
in
iude{ul Iaqi
Prevederile Legii nr.5112006, privind serviciile comunitare de utilitali publice;

Prevederile Legii nr.l0 1/2006 privind serviciile
modifi catd prin Legea nr. 99 120 1 z[, republicatd;

de

salubrizare

a

locallitdlilor,

Avdnd in 'vedere prevederile rCrdinri.lui nr. 82 din 24 martie 2015, privind
aprobarea
Regulamentului -ciidru al servi ciul ui d e sallutr rizare a local it61il or;
Prevederile Actului Constitutiv si Statutului Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard

pentru Salubritate laqi. ale Documentului de Pozilie privind modul de
implementare a
proiectului Sistem de management integr:at in judelul Iagi qi ale actelor
adilionale aprobate
ulterior dar qi ale FLegulamentului cle Sialullritate aprobat;

Dispoziliile Legii privind normele de tehnicd legislativa nr.2412000. cu modificarile
completarile ulteri,care;

gi

Prevrlderile art. 36 9i art.I 15 alin.l , lit.b din Legea nr, 21512001privind adminListra{ia
publicd locall6, repr"rblicatd

Vn propunem spre

aprobarre prezentul proiect

de lhotirdre privind forma

actualizati a Regulamentului Servipiului de Salubrizare aferent proiectului major
,,Sistem de IWanagement Integrat al Degeurilor in jude{ut laqi'0.
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