
ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA HORODNIC DE JOS
P R I M A R 
Nr. 533 din 14 februarie 2017

P R O I E C T    D E     H O T A R A R E
privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a comunei

Consiliul Local al comunei Horodnic de Jos, judetul Suceava,
         Având în vedere:
- expunerea de motive prezentata de domnul primar Onică Petrică, înregistrată cu nr. 530
din 14.02.2017 
 -  nota  de  fundamentare  prezentată  de  domnul  viceprimar  Prelipcean  Petru  Viorel
înregistrată cu nr. 531 din 14 februarie 2017
- Oferta de achizitie selectivă a deșeurilor prezentată de SC Rotmac-Eco SRL Marginea, 
-  Prevederile  Legii  finanțelor  publice  nr.  273/2006  cu  modificările  și  completările
ulterioare și ale Legii 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 În baza art.8, alin. (3), lit.”i” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare
de  utilităţi  publice,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  prevederile
art.6  alin.(1)  lit.”h”  al  Legii  nr.101/2006 serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor,  cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile Regulamentului cadru al serviciului de
salubrizare al localităţilor aprobat prin Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015,

In temeiul prevederilor art. 36, alin (2)  lit. „d” si „e”, alin. (6) lit „a” pct. 14 si art.
45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aproba Regulamentul de salubrizare a comunei Horodnic de Jos, județul
Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.  2  Se  constituie  Comisia  pentru  gospodărire  comunală  și  salubritate  din
comuna Horodnic de Jos în următoarea componență:
1.................................................președintele comisiei
2.................................................membru
3.................................................membru

Art.  3. Primarul  comunei  Horodnic  de  Jos,  judetul  Suceava  și  comisia
susmenționată vor  duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.  4.   Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  primarului  comunei,  comisiei
mentionate,  Instituției Prefectului – județul Suceava și va fi adusă la cunoștință publică
prin afișare.
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