
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA

HOTARARE
privind

avizarea Regulamentului Serviciului public de Salubrizare
a localiglilor din Judejul Neam!

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA,
Intrunit in sedinta ordinara la data de 3I MAI2019

- Luand in deztratere proiectul de hotarare initiat de viceprimarul comunei Agapia
privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizarea localitetilor din
J udetul NeamJ
- Yazand expunerea de motive si rapodul de specialitate la proiectul de hotarare
- Examinand adresa nr.272110.05.2019 emisa de ADI ECO Neamt si anexele
- Av6nd in vedere :
- prevederile O.U,G, nr. 7412018 pefiru modifrcarea gi completarea Legri rc. 21112011

privind regimul degeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor qi a degeurilor de ambalaje qi a Ordonan{ei de urgentre a Guvemului nr.
I 96,20O,5 privind Fondul oentru mediu

- prevederile Legii nr, 101/2006 a seruiciului de salubrizare a localitAfllor, republicatd,
- prevederile Ordinului ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru

al serviciului de salubrizare a localitdlilor
- prevederile art. 16 alin. (3) 9i art. 2l alin. (l) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare

Intercomunihra,,ECONEAMT',, cu modifrcdrile gi completirile ulterioare
- In baza prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare

de utilitdii publice, republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare
- Avand avizul favorabil a1 Comisiilor de specialitate rzunite ale Consiliului'local
- in temeiul art.36 alin.4lit."d", alin.6 liti,a',, pct.14, arr. 45 alin.lsi art.115 alin.l

Iit."b" din Legea administratiei publice locale nr.2l512001, republicatd. cu
modifi cirile si completirile ulterioare

HOTARA$rE:

Art.1: Se ayizeaz, in vederea aprob6rii in cadrul Adunirii Generale a Asocialiei de
Dezvoltare Ir.tercomunitare ,,ECONEAMT" Regulamentul Serviciului public de
Salubrizare a" localiti{ilor din Judelul Neam{, in conformitate cu Anexa 1 care face
pane integranra din prezenta hotdr6re.

Art.2: Se acordi un maildat special reprezentantului comunei Agapia in cadrul Adun6rii
Generale a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare ,,ECONEAMT., s6 voteze in numele
comunei Agapia aprobarea Regulamentului Serviciului public de Salubrizare a localitdtilor
din Judeful Neam(, in forma avizatd potrivit ad. L



Art.3: In mod corespunzdtor, la data intrdxii in vigoare a prezentei hot6r6ri, se abrogd
Hotirdrea consiliului Local al comunei Agapia ff.96120r5 privind aprobarea
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitalilor din Judequl Neam1.

Art.4.: cu ducerera la indeplinire a prezenrei hotarari se incredinieaza viceprimarul
comunei Agapia, judetul N

Art5: Secretarul
autoritatilor si insti
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