ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOT,i.RARE
privind desemnarea reprezentantului oraqului Solca in Adunarea Generali a
Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari de Gestionare a Degeurilor in Judeful
Suceava qi imputernicirea acestuia si voteze pentru aprobarea Regulamentului
Serviciului de salubrizare al judetului Suceava Qi pentru adoptarea $i semnarea
Actului adifional de modificare a Acordului privind modul de implementare a
Proiectului "Sistem de management integrat al deqeurilor in judeful Suceava,,
Consiliul local al oraqului Solca, judelul Suceava;
AvAnd in vedere :
- Expunerea de motive prezentati de domnul Comel-Trifan JEHANIUC, primarul
oraqului Solca,judelul Suceava, nr.2035 din 20.04,2018;
- Raportul Ser.riciului urbanism Ei cadastru din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oragului Solca, judelul Suceava, rLr. 2068 din 23.04.2018;
- Raporhrl de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economicosociala, buget, finante administarea domeniului publio $i privat a1 comunei, agdcultura,
gospodirire comunali, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local al
oraqului Solca;
- Adresa Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitari de Gestionare a Degeurilor ill
Judelul Sucaava nr. 351/18.04.2018, imegistatl la Primiria oraqului Solca sub nr.
1987/18.04.2018;
Adresa Ministerului Fondurilor Europele
Direc{ia Generali programe
Europene Infrastruaturd Mare nr. 827 7 1 /CG/22.02.20 18
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a seryiciilor comunitare de utilitili publice, republicattr, cu
moditicarile ;i complelarile uherioare:
In temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 qi alin. (7) lit. c), precum 9i al art. 45 a1in.
(2) lit. f) din Legea administraliei publice locale nr.215/2001, republicati, cu modifiaarile
$i completArile ulterioare

-

-

HOTARA$TE:

Art.

1, - Se desemneazi domnul Comel-Trilirn

IEIIANIUC, primarul oragului Solca,
Consiliul Local al oragului So1ca, judelul Suceava in Adunarea Genercli a
Asociatiei Intercomunitara de Gestionare a Deqeurilor in Judetul Suceava Di se
imputemice$te sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al
judetului Sucaava gi pentru adoptarea si semnarea Actului adifiona1 de modificare a
Acordului pdvind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de management integrat
al deqeurilor injudelul Suceava, prevdzute in anexele nr. 1 - 2 la prezenta hotarAre.
se reprezinte

a

,

7
Art. 2. - Se aprobi Regulamentul Serviciului de salubrizare al judetutui Suceava,
conform anexei m. 1.
Art,3. - Se aprobd modifiaarea Acordului privind modul de implementare a
Proiectului "Sistem de management iflte$at al de$eu 1or in judelul Suceava,,, conform
Actului adilional prevezut in anexa nr. 2.
Art. 4. Anexele nr. 1 - 2 fac pafie integrantA din prezenta hotirare.
Art.S. - Primarul oragului Solca prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire
prevededle prezentei hotArAri.
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