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HOTĂRÂREA NR. 10 

 
29 ianuarie 2014 

 
privind infiintarea Serviciului Public de Salubrizare la nivelul Oraşului  Miercurea Nirajului  

si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

 

 
Consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului, judetul Mureş; 

Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului oraşului Miercurea Nirajului prin care propune 

aprobarea înfiinţarii Serviciului Public de Salubrizare la nivelul oraşului Miercurea Nirajului şi 

aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului Primarulu 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

- prevederile Legii Serviciului de Salubrizare a localitatilor nr. 101/2006; 

- prevederile art. l alin. (1) si (2), art. 3 alin. (5) lit. ,,b", art. 8 alin. (l), alin. (2) lit. ,,h"şi 

alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciul comunitar de utilitati publice; 

- prevederile Regulamentului - Cadru al Serviciului de Salubrizare a localitatilor emis de 

ANRSC, aprobat de Ordinul nr. 1 10/2007; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,d", alin. (6) pet. 14 si art. 45 alin.(l) din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile 

ulterioare; 

 

HOTĂRAŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă înfiintarea Serviciului Public de Salubrizare la nivelul oraşului 

Miercurea Nirajului, jud. Mureş; 

Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare si functioanare al Serviciului Public de 

Salubrizare prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Se aprobă alegerea formei directă de gestiune a Serviciului Public de Salubritate 

al oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 4. Cheltuielile privind funcţionarea serviciului public de salubrizare vor fi suportate 

din bugetul local. 

Art.  3. Primarul oraşului şi Serviciul de buget-finanţe şi resurse umane vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, 

Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 
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