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Hotlrirea nr. tr0ll 2017
privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de
Management Integrat al Deqeurilor in Judetut Iaqi

CONSILIUT LOCAL AL COMIINEI LETCANI,
qedin[ei extraordinare din data de

-

legal consiituit, intrunit la lucrarile

19.12.2017,

'..

Avind in vederel
nota de fundamentare gi proiectr.rl de hot[rAre nr.l0052l2Al7 cu privire

la necesitatea aprob6rii formei actualizate a
Regulamentului serviciului de salubrizare afferent Sistemului de Management Integrat al Deqeurilor in Jude(ul laqi, proiect
initiat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 21512001 a
administra[iei publice locale, republicat[;
raportul nr. 10130 I 19.12.2017 al compartimentului pentru administrarea patrimoniului public gi privat al comunei Lefcani;
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, dezvoltare rurald, protectia rnediului. asigurarea
serviciilor de utilitate public6 din cadrul consiliului local Le{cani pentru proiectul de hotdrdre mai sus mentionat, aviz emis in
temeiul prevederilor art.43 gi 54 alin.(4) din Legea nr.21512001 a administra{iei publice locale, republicatd;
prevederile Programului Operational Sectorial de Mediu (POS ivlediu), Axa Prioritarl 2 "Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deqeurilor gi reabilitarea siturilor contaminate istoric";
Adresa m.289121.09.20t7 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate A.D.I"S. Iaqi privind
transmiterea spre aprobare a formei actrtalizate a Regulamentului serviciului de salubritate afferent Sistemului de
Management Integrat al Deqeurilor in judeful iaqi;

-

avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hot6rAri al secretarului comunei Lelcani, Irimila Vali-Claudia, prin
contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.l77 lit."a" din Legea nr. 21512001 a administratiei
publice locale, republicat6;
- pre'rederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administraJia publicd local6;
examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: HCL nr.3612006 privind asocierea comunei Lelcani in cadrul
ZMI, OG nr. 26/2000 cu privire la asociaJii gi fundatii, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, Legea nr. 5112006 privind

serviciile comunitare de utilitlJi publice, cu modificirile gi completirile ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind serviciul

de

salubrizare a localit61i1or, modificatl gi completatd prin O.U.G. nr.l312008; Legea nr. 31512004 privind dezvoltarea regionalS in
Romdnia, cu modific6rile qi completirile ulterioare; art.l1, 12, 13 din Legea nr.21512001, republicatS; HCL nr. 1312009; art.1,
alin.1, alin.4, art.2, alin.Llit(e) din H.G. nr.855/2008-pentru aprobarea actului constitutiv - cadru ale asocia{iilor de dezvoltare
intercomunitard ca obiect de activitate serviciile de utilitd{i publice; H.G. nr. 34912005 privind depozitarea degeurilor, cu
completdrile ulterioare;HCL nr. 53131.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv gi al Statutului Asocialiei de Dezvoltare
lntercomnitarl pentru Salubritate A.D"I.S.Iagi; art.22 act.(l) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru
Salubritate ADIS Iaqi; prevederile Programului Operalional Infrastructuri Mare 2014=2020(POIM); HCL nr"1129.06.2AD privind
aprobarea Documentului de Pozi{ie qi HCL nr.25130.08.2012 privind aprobarea Actului adilional nr.l la documentul de
pozilie;HCl m. 7 412017 privind aprobarea Actului adilional nr.2 la documentul de pozilie;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.2l5l200I privind administratia publica locala. republicat6, cu
modifi cirile qi completdrile ulterioare

HoTAnASrn:
Art. 1 Se aprob5 forma

actualizatd"

a Regulamentului serviciului de Salubrizare afercLt Sistemului

Management Integrat al Deqeurilor in Judeful Iaqi.

de

Art.2

Secretarul comunei lrtcani va comunica o copie a prezentei hotlr6ri primarului,
viceprimarului, Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubritate A.D.LS. Iaqi qi Institu{iei
Prefectului Judefului Iaqi.
O copie a prezentei hotiirAri va

fi afigatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtinp publictr.

Datd, astdzi : 1,9.12.2017
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