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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PROVITA DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnn
privind avizarca,,Regulamentului de organizare qi func{ionare a serviciului public de

salubrizare a localitlfilor din judeful Prahova - revizuit 2019"
qi acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Provi{a de Sus,

domnul ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan

AvAnd in vedere:

- Referatul de aprobare nr.3384106.07.2020, gi Raportul de specialitate, nr.3383/06.07.2020, la
proiectul de Hotdrdre privind avizarea ,,Regulamentului de organizare qi funcfionare a
serviciului public de salubrizare a localiti{ilor din judeful Prahova - revizuit 2019" gi
acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Provifa de Sus, domnul ing.Movileanu
Tarcisius Ovidiu Ioan

- Legea nr. 5112006, republicatd, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, art. 8, alin. (3), lit. i) gi
art.22, alin.(4);

- Legea nr. 101/2006, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, art. 6, alin. (l), lit. h),
aft.8, art.72, ahn (3), art.17, alin.(4) Ei art.24, alin.(2);

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 8212015 privind aprobarea Regularnentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitdlilor, fbrmd consolidatd prin includcrca modificdrilor qi completdr.ilor
ulterioare;

- Ordonanfa de Urgen!5 a Guvernului rtr.7412018 pentru modif,rcarea qi completarea Legii nr.
21112011 privind regimul deqeurilor, a Legii nr. 24912015 privind modalitatea de gestionare a
ambalaielor gi a degeurilor de ambalaje qi a Ordonanlei de urgen{d a Guvernului nr. 19612005
privind Fondul pentru mediu, aprobatd prin Legea nr. 3ll2olg, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

- Statutul Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Parteneriatul pentru Managementul
Degeurilor - Prahova";

- Documentul de Pozilie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem de Management
Integrat al Degeurilor in Judetul Prahova" adoptat de membrii ADI;

- Ordonan{a de Urgenfd a Guvernului nr.5712019, privind Codul administrativ, cu modificdrile qi
complet[rile ulterioare;

Adresa Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Parteneriatul pentru Managementul
Deseurilor - Prahova", nr. 1 504103 .07 .2020, inregistratd sub nr.3 3 67 106 .07 .2020;

in temeiul prevederilorart.lg6 alin.(1) lit.b)din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr.5712079,
privind codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

Consiliul Local al comunei Provifa de Sus, adoptl prezenta hotlrflre:

Art.l. Se avizeazdn,Regulamentul de organizare qi funcfionare a serviciului public de
salubrizare a localitl{ilor din judeful Prahova - revizuit 2019"rconform Anexei care face parte
integrantd din prezenta hotErAre.



Art.2. Se acordd mandat domnului ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei provita
de Sus, iudetul Prahova, in vederea exercitdrii atribuliilor, sd voteze pentru aprobarea
,,Regulamentului de organizare qi func{ionare a serwiciului public de salubrizare a locatit[1ilor
din judeful Prahova - revizuit 20l9"de cltre A.D.l., in cadrul Adundrii Generale a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard,,Parteneriatul pentru Managementul Degeurilor - prahova".

Art.3 Prezenta hotdrAre se aduce la cunogtinfd publica pe site-ul Prirnariei comunei gi se transmite
cdtre instituliile gi autoritdlile publice interesate.

PreEedinte de qedin(I,
Dr5gan Bogdan Finel

Contrasemnez pe legalitate,
Secretar I al UAT
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