
RoMANTA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru modificarea art. 4 $i a aft. 6la HCL Solca nr.56 din 25 octombrie 2018

privind infiinjarea Serviciului de salubrizare Ia nivelul orapului Solca
$i a art.3 alin (2) din Anexa nr, 2 la HCL nr. 56 din 25 octombrie 2018

Consiliul Local al oragului Solca, jude{ul Suceava;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive prezentatA de c6tre d-nul Comel-Trifan TEHANIUC,

primarul oragului Solca, inregishati sub nr. 533 dir 31.01.2019;
- Rapofiul de specialitate al domnului Valerul TARANU-HOFNAR. viceprimarul

oraEului Solca, inregistrat sub nr.534 din 31.01.2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

socia16, buget, finanJe, administrarea domeniului public ai privat al oragului, agriculturd
gospoddrie comunala, protecJia mediului $i tudsm din cadrul Consiliului Local al
oragului Solca, iruegistrat sub nr.1 1 din 31 .01 .2019;

- Adresa InstituJiei Prefectului - JudeJul Suceava nr. 21996110110 din 29.1 1.2018,
inregistratA la Pdmdria oragului Solca sub m. 6146 din 07 .12.2018

- Adresa Instituliei Prefectului - Judejul Suceava ru. 219966110111 din 18.01.2019,
inregislratd la Primdria oragului Solca sub nr. 446 din 28.01.2019;

In conformitate cu:
- Prevederile Legii rn. \01/2006 a serviciului de salubrizare a localitellor,

republicatd cu modifrcdrile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitSli publice,

republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.(a) lit.e), pct.14 9i art.45 alin.(1) din Legea

r.215/2001 privind administralia publicd 1oca16, republicatd, cu modihcdrile qi
completdrile ulterioare;

HOTAITA$TE:

Art. 1. An. 4 la HCL Solca nr. 56 din 25 octombrie 2018 privind infiinlarea
Serviciului de salubrizare la nivelul oragului Solca, se modificA qi va avea umdtorul
cuprins:

"Art. 4. Se aprobi gestiunea directi a Seryiciului de salubrizare al ora$ului
Solca pinE la desemnarea operatorului unic de colectare gi transport a deqeurilor
municipale de cdtre Asociatia de Dezyoltare Intercomunitari de Gestionare a
Deqeurilor in Judetul Suceava, cu mentiunea expresi ci durata contractului de
delegare a serviciului de salubrizare - colectare, transport ti depozotare a
degeurilor municipale, inceteazi de drept la data semnirii contractului de delegare



l7
I cu operatorul unic, desemnat prin licitatie publici de citre Asocialia de Dezvoltare

Intercomunitari de Gestionare a Degeurilor in judeJul Suceava."
Art. 2. Art. 6 la HCL Solca nr. 56 din 25 octombrie 2018 privind infiinlaxea

Sewiciului de salubrizare la nivelul ora5ului Solca, se modificin Ei va avea urmdtorul
cuprins:

"Art,6. Compartimentul muncitori qi salubrizare, din cadrul aparatului
specialitate a primarului oragului Solca, se reorganizeazi in Serviciu
Salubrizare. I'

Art. 3. Art. 3 alin (2) din Anexa nr. 21a HCL nr. 56 din 25 octombrie 2018, se

modihcd qi va avea urmitorul cupdns:

"Art. 3. alin (2) Compartimentul muncitori gi salubrizare, din cadrul
aparatului de specialitate a primarului oragului Solca, se reorganizeazl in Serviciu
de Salubrizare, "
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