
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25

din 24 aprilie 2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
 a Seviciului Public de Salubrizare Judeţul Mureş

Consiliul  Local  al  Oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  expunerea  de  motive  nr.
2085/28.03.2013 a Primarului, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispoziţiile art. 8 alin. (3), lit. i) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  prevederilor  art.  6  alin.  (1)  lit.  h)  din  legea  nr.  101/2006 al  aserviciului  de
salubrizare al localităţilor;

Ţinând cont de dispoziţiile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 110/2007, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Potrivit reglementărilor art. 17, alin. (2) lit. d) şi alin. (6) coroborate cu cele are ale art. 45 şi
115 alin. (1), lit. b) din legea nr. 215/2001 al administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şţi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.  1.  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare
din Judeţul Mureş, conform anexei nr. 1, care face parte intergrantă din hotărâre.

Art.  4.  Prezenta hotărâre se va comunica:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş şi la cunoştinţă
publică.

        Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează

       Keresztesi Ernő Barna  Secretar

                        Nagy Zsigmond



ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
 a Seviciului Public de Salubrizare Judeţul Mureş

Consiliul  Local  al  Oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  expunerea  de  motive  nr.
2085/28.03.2013 a Primarului, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispoziţiile art. 8 alin. (3), lit. i) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  prevederilor  art.  6  alin.  (1)  lit.  h)  din  legea  nr.  101/2006 al  aserviciului  de
salubrizare al localităţilor;

Ţinând cont de dispoziţiile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 110/2007, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Potrivit reglementărilor art. 17, alin. (2) lit. d) şi alin. (6) coroborate cu cele are ale art. 45 şi
115 alin. (1), lit. b) din legea nr. 215/2001 al administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şţi completările ulterioare

PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE

Art.  1.  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare
din Judeţul Mureş, conform anexei nr. 1, care face parte intergrantă din hotărâre.

Art.  4.  Prezenta hotărâre se va comunica:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş şi la cunoştinţă
publică.

        Iniţiator, primar         Avizat

           Tóth Sándor  Secretar

                        Nagy Zsigmond


