ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA

HOTANANN

privind desemnarea reprezentantului comunei putna
in Adunarea Gene rald a
Asocia(iei de Dezvoltare rntercomunitarr de Gestionare
a Degeurilor in
Jude(ul suceava qi imputernicirea acestuia sr voteze
pentru aprobarea
Regulamentului Serviciului de sa-lubrizare al jude(utui
Suceava qi pentru
adoptarea qi semnarea Actului adi{ional de ,rr"difi.u"e
a Acordului privind
modul de implementare a Proiectului
'osistem de management integrat al
deqeurilor in jude{ul Suceava,'
consiliul local al comunei putna, judelul Suceava;
Av6nd in vedere :
- Expunereade motive prezerrtatd de domnul Gheorghe
Coroam6, primarul
comunei Putna, judelul Suceava, nr.2967 /0g.06.201g;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond
funciar,
urbanism gi amenajarea teritoriului nr. 3722 din20.07.201g;
- Raportul comisiei de specialitate pentru programe de
dezvoltare economicosocialS, buget-finanle, administrarea dom.rriutii
public gi privat, agriculturi,
gospoddrire oomunala, proteclia mediului,
servicii, comerf, urbanism qi amenajarea
teritoriului m. 3723 din 2O.O7.ZO t S.
- Adresa Asocialiei de Dezvortare Intercomunitard de Gestionare
a
Deqeurilor in Judelul Suceava Nr. 351./1g.04.201g;
- Adresa Ministerului Fondurilor Europene Direc{ia
General6 programe
Europene Infrastructurd Mare nr. g27 7 r / cG
/ 22.02.20 r g;
- Prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare
de utilitdti publice,
republicata, cu modificarile gi completarile
ulterioare;
In temeiul art. 7r, art.36 alin. (6) lit. a) pct. 14 gi
arin. (7)
rit. c), precum qi al
'administraliei
'locale
afi' 45 alin' (2)
Legea
0.din
publice
nr. 2l5lz0ol,
lt:
republicatd, cu modificbrile
gi completdrile ulterioare

HOTARAgTE:

Art' 1' - Se desem neazd"domnul(a)

Gheorghe coroamd, sd reprezinte
-u- consiliul
Local al comunei putna, judelul suceava in
Adunarea Geneiura
ar;;ili;i
Intercomunitard' de Gestionare a-Degeurilor
in Judetul suceava qi se imputernicegte
sd voteze pentru aprobarea Regulamentului
Serviciului de salut rizare al judelului

Suceava Ei pent} adoptarea qi semnarea Actului
adifional de modificare a
Acordului privind. modul de implementare a Proiectului isistem
de management
integrat al deqeurilor in jude{ul Sur.uuu, prevdzute
in anexele nr. 1 - 2 la prezenta

hotdrdre.

Art' 2'

Se aprobd Regulamentul Serviciului de salubrizare
al judefului
Suceava, conform anexei nr. 1.
Art' 3' - Se aprobd modificareaAcordului privind modul de
implementare a
Proiectului "sistem. de management integrat ui d.q.rrilor
in judelul suceava,,,
conform Actului adilional prevdzutin anexa nr.2.
Art. 4. - Anexele nr. 1 - 2 facparte integrantd din prezenta
hotdrAre.
l

Art'S'

- Primarul comunei Putna prin aparatul de specialitate

indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri.
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