ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SULITA

IUDETUL BOTOSANI h.t
l rtL
HoTARARF NR..)l /Jb '/a'ZQ/p/-

Privind aprobarea Regulamentului de organizare siflrnctionare alserviciului public de colectare si managementul
gunoiului de grajd al comunei Sulita, Jud Botosani
Consiliul Local al comunei Sulrta, jud. Botosani, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.10.2017;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive din patea primaruluicomuneiSulita, inregistrata cu nr. 109/05.10.2017
'Raportul de specialitate prezentat de viceprimarul com Sulita, inregistrat cu nr.110/05.10 2017;
- prevedenle Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
prevederile Legii nr 101/2006 prrvind serviciile publice de salubrizare a localitatilor; H.G. nt.349/ZOO5
privind depozitarea deseurilor; H.G. nr.128/2002 privind incinerarea deseurilorj prevederile HG N.964/2000, cate
a transpus in legislatia romaneasca Directiva 91/675/EEC prin care s-a aprobat Planul de actiune pentru protectia
apelor impotriva poluarii cu nitrati provenitidin surse aBricole; O.M. MMDD/MADR nr. 1552/743/2008 publicat in

M O. nr. 851/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pejudete unde exista surse de nitratidin activitatiagricole;
prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completariprin Legea nr. Nr.
265/2006, cu modificarile s;completarile ulterioare sia O.M. nr 1798/2007 pentru aprobarea proceduriide
emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile sicompletarile Lllterioarej
- Autorizatia de mediu nr.27/23.O5.2077; Aurozatia de construire nr. 13/10.09.2015 pt. executarea
proiectului "Platforma de colectare si managementul gunoiului de grajd" in loc. Sulita, jud. Botosani; Decizia
etapeide incadrare nr. 52/2015 din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani; Notificarea nr.
3167/2015 pentru rnceperea executiei investititiei: "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti" _ derulat de
Ministerul mediului, Apelor si Padurilor, com. Sulita, jud. Botosani;
- prevederile Ordinului nr 111/2007 pentru aprobarea Caietuluide sarcinial serviciului de salubrizare al
localitatilor;
prevederile art 35, alin. (1), (2), lit. b, d, alin. (4), lit. d, pct. 9, 14 din Legea Administratiei Publice Locale nr'
215/01, republicata, cu modificarile sr completarile ulterioarej
Anuntul cu nr 111/05.10.2017 rn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decLzionala in administratia publica, republicata ;
- Raportul de avizare al comisiei de specralitate;
- in temeiulart 45 (1)din legea Adminlstratiei Publice Locale nr. 215/01, republicata, cu modificarile si

cornpletarile ulterioare:

HOTARASTE:
Art. 1Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al serviciului public de colectare si mana8ementul
gunoiului de graid al comunel Sulita, Jud. Botosani, conform anexei, care face parte integranta din prezenta
hotarare
Art. 2 Se aproba Sfudiul de Oportunitate pentru deleSarea gestiunii serviciului public de colectare si
managementul gu noiului de grajd in comuna Sulrta, jud. Botosani, conform anexei, care face arte integranta din
prezenta hotarare

Art

3 Se aproba Caietul de salcini pentru delegarea in Sestiune directa a serviciului pLrblic de colectare si

managementulgunoiului de grajd al comuneiSulita, conform anexei, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
4 Prirnarul comuner SLrlita, jud Botosani, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art, 5 Prezenta hotarare 5e va comunica: - Instrtutiei Prefectului Botosani
- Primarului comunei Sulita

Art
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