RONIANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTI{A
PROIECT

HorAnAnn

privind desemnarea reprezentantului comunei Putna in Adunarea Generald
Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitarl de Gestionare a Deqeurilor in
Judeful Suceava qi imputernicirea acestuia si voteze pentru aprobarea
Regulamentului Serviciului de salubrizare al judefului Suceava qi pentru
adoptarea ;i semnarea Actului adi{ional de modificare a Acordului privind
modul de implementare a Proiectului "sistem de management integrat al
deqeurilor in jude{ul Suceava,,

a

Consiliul local al comunei Putna, judelul Suceava;
Av6nd in vedere :
- Expunerea de motive prezentatS de domnul Gheorghe Coroam6, primarul
comunei Putna , judelul Suceava, nr.2967 /08.06.2018;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achtzilii publice, fond funciar,
urbanism gi amenajarea teritoriului nr. . .
. . .. din
. ..;
- Raporlul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociald, buget-finanle, administrarea domeniului public ai privat, agricultur6,
gospodirire comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism qi amenajarea
teritoriului nr..
......din .....;
- Adresa Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a
De;eurilor in Judelul Suceava Nr. 351./18.04.2018;
- Adresa Ministerului Fondurilor Europene - Direclia Generald Programe
Europene Infrastructur[ Mare nr . 827 7 I I CG I 22.02.20 I 8 ;
- Prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Intemeiul art. 1l,art.36aLin. (6) lit. a)pct.14 qi alin. (7) lit. c),precum qi al
art. 45 alin. (2) lit. 0 din Legea administraliei publice locale nr. Zl5l2OOl,
republicatd, cu modificbrile gi completirile ulterioare

HorARAgrE:
Art. 1. - Se desemneazddomnul(a) Gheorghe Coroam6, sd reprezinte Consiliul
Local al comunei Putna, judelul Suceava in Adunarea Geneial6 a Asocia{iei

Intercomunitard de Gestionare a Deqeurilor in Judelul Suceava gi se imputerniceqte
sd voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judeluiui

Suceava 9i pentru adoptarea gi semnarea
Actului adilional
Acordului privind. m9du.l de implementare proiectului ,lsistemde modificare a
a
de management
deqeurilor in judeful Su."uru, prevdzute
in anexele nr. 1 _ 2 ra prezenta
;l?r%[:l

Art' 2'

Se aprobd Regulamentul Serviciului de salubrizare
al judefului

Suceava, conform anexei nr.

Art' 3' -

l.-

Se aprobd modificarea Acordului privind
modul de implementare a
Proiectului "sistem.
management
integrat ui d.q.rrilor in jude{ul suceava,,,
!e
conform Actului adilional
preidzutin anexa nr.2.
Art. 4. - Anexele nr. I - 2 fac parte integrantd
din prezenta hot6r6re.

- Primarul comunei Putna.prin aparatul de specialitate
va duce la
indeplinire prevede rile prezentei hotirdri.
Art'S'

INITIATOR
PRIMAR
CORO

ORGHE
Avizat pentru egalitate
Secretar co una
AncA D

Putna 08.06.2018

