
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                              
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
                      

                    HOTĂRÂREA
 Nr. 50 din 31.03.2017

privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare
pentru  Judetul Maramures si  de adoptare a formei consolidate a acestuia.

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit, de indata, în sedinta  ordinara la data de 31.03.2017

  Având în vedere: 
-  avizul  comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ,
-  avizul secretarului comunei;

      Tinand seama de adresa nr. 1633/29.03.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru  Gestionarea
Integrată  a Deseurilor Menajere  Maramures, a HCL nr.. 121/2008  de aderare a orașului la aceasta asociatie,
precum si a prevederilor art.5 alin(1) lit.d) din Statutul Asociatiei.
      În conformitate cu prevederile art.3 si art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata,  cu modificarile si  completarile ulterioare precum si cu prevederile Ordinului  nr.82/2015 privind
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de catre Autoritatea Nationala
de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice;
      În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 lit b 
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE:

Art. 1- Se aproba modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru  Judetul Maramures conform
anexei nr.1 la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art. 2 Se aproba forma consolidata a Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru  Judetul Maramures 
conform anexei nr.2 la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

Art. 3. - Se imputerniceste domnul Ardelean Anton - primar al orașului Tăuții Măgherăuș, ca in numele si pentru
Consiliul local, sa voteze si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistemul
Integrat de Gestionare al Deseurilor Menajere  Maramures, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari

- Proiectul de hotarare  privind aprobarea modificarii  Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru
Judetul Maramures si de adoptare a formei consolidate a acestuia;

Articolul. 4. Prezenta Hotarare se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică:
 - Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;
-  Primarul oraşului;
 -  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  pentru  Gestionarea  Integrată  a  Deşeurilor  Menajere  în  judeţul
Maramureş.

                                                                        Presedinte de ședință
                                                                              Butoi Viorel

                     
                          
                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan   
Au fost prezenti  12  consilieri din 15  in functie
Adoptata cu  unanimitate                     .
Nr .50/31.03.2017    
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