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PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
pentru Judeţul Caraş-Severin
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere:
- raportul de aprobare al primarului comunei Măureni în calitatea sa de iniţiator, din care
rezultă necesitatea şi oportunitatea aprobării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru judeţul
Caraş-Severin.
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
- Legea 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, Legea 326/2001
privind Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;
- Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobată cu modificări prin Legea nr.
3/2003;
- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
- Legea serviciilor publice comunitare nr. 51/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- dispoziţiile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru judeţul Caraş-Severin
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Măureni prin
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măureni.
Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare potrivit art. 48 alin. (2), art. 49 alin. ( 1) şi art. 117
alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 cu modificările ulterioare, va fi publicată pe pagina web a primăriei
şi se transmite la :
• Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
• Primarul Comunei Măureni ;
• ADI INTERCOM DESEURI CARAS SEVERIN.
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