ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 134 din 31.10.2013
privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de
Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ

Consiliul Local al municipiului Roman, întrunit în şedinţă
la data de 31.10.2013;
Examinând expunerea de motive nr. 16044 din 16.10.2013 iniţiată de
către dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 16045 din 16.10.2013 întocmit de către Direcţia
Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 28 din 31.10.2013 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 135 din
31.10.2013 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17085 din
31.10.2013 dat de Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere;
- prevederile art. 3, alin. (1), art. 8, alin. (1), alin. (2), alin (3), lit. i) şi art .
23, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice;
- prevederile art. 6, alin. (1), lit. h), art. 7, alin. (1) şi art. 11, alin. (3) din
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor;
- prevederile Ordinului preşedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 110/2007 privind
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată;
În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. e) şi al art. 115, alin. (1), lit. b)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a
localităţilor din Judeţul Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Page 1 of 2

Art. 2. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Local al municipiului Roman, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 33 din
28.02.2008 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a
municipiului Roman se abrogă.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Lucian-Ovidiu MICU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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