
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSTLIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind modilicarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Stefan cel Mare,

judetul Neamt

Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt;
Avdnd in vedere:
Nota de fundamentare inregistratd sub nr. 4517105.09.2017, prin care Primarul comunei

proprine modihcarea Regulamentutui Serviciului de salubrizare al comunei Stefan ce1 Mare, judetul

Neamt.
Hotdr6rea Consiliului Local nr. 2312011 pivind infiintarea Serviciului de salubrizare a

comunei Stefan cel Mare
prevederiie Ordinului nr. 8212075 al preqedintelui A.N.R.S.C. privind Regulamentul-cadru al

serviciului de sa-lubrizare a localitatilor
Prevederile art. 36 alin. 2 lit. a) $i alin.3 lit c), att.73 din Legea nr. 21512001, republicati,cu

modifrc[rilegi completdrile ulterioare, Legea nr. 5112006, actualizat6', a serviciilor comunitare de

utilitate pubiic6 9i ale Legii m. 10l/2006 acl:r.lizati., a serviciilor de salubrizare a localitAfllor,

pr""rrm gi prevederile ar:t. 124, alin. (1) a Ordinului m. 11712007 al Autoritalii Nalionale de

itegiementare pentru Serviciile de Utilitdti Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al

r.*i"irlui de salubrizare a localitdlilor cdt si a art. 44 din Ordonanla Guvemului nr.35/2002 pentru

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare qi flrnclionare a consiliilor locale,- 
Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 451712017, prin care se propune modificarea

Regulamentului Serviciului de salubrizare al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt, c6t 9i avizul

favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

in temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) qi alin. (6), lit.a), pct. 14 9i an. 45, alin. (1) qi alin.(6)

din Legea nr. 2l5l2}Ol, republicatzi 9i aciilnlizatd" privind administratia publica locald,

HOTARA$TE:
Art. 1- Se aprob[ modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei $tefan

cel Mare, judetul Neamt, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local nr. 2312011, conform anexei care

face parte integanti din prezenta hot[rAre.

Art.2 - Primarul comunei $tefan cel Mare, prin compartimentele din cadrul aparatului de

specialitate al primarului, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6rAri.

Art.3 Secretarul "o*rr"i 
va face publicd prezenta hotdrdre qi o va comunica persoanelor Ei

institutiilor interesate.
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Contrasemleazd:


