CONSILIUL LOCAL AL OR{SULUI

TARGU LAPUS

noranane q

.1..

l4zom

privind modificarea anexei nr.1 la Regulamentul de Salubrizare al Orasului Targu Lepu$

Consiliul Local al oratului Targu Ldput, intrunit in tedinta sa din data de 19.12.201 8:
ln baza proiectului de hotedre ini.tiat de primarul oraqului Tdrgu Ldpug, dl. Mitru Lege;
Analizend Referatul ft.732/17.12.2018 al directorului Serviciului Public de Salubrizare al
om$ului Tg.LdpuS, privind necesitatea modificdrii anexei .1 la Regulamentul de Salubrizare a1
Orasului TArgu Ldpu;;
Ludnd in considerare prevederile H.C.L.nr.88/2017 privind aprobarea reorganizarii
Serviciului public de salubdzare al ora$ului Targu Ldput;
Conform O.U.G. t.742018 pentru modificarea !i completarea Legii m.21112011 privind
regimul degeurilor, a Legit r'r.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor gi a
de$eurilor de ambalaje qi a Ordona[lei de urgenta a Guvernuiui nr.196/2005 privind Fondu] pentru
mediu;
in confoimitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenla decizionald in
administmlia publicd;
Avand in vedere avizul secretarului ora$ului Si al comisiilor de specialitate;
in temeiul art.36 alin.(2) lit.,,d", alin.(6) lii.,,a" pct.14 ti art.45 din Legea nr.215/2001 a
administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completarile ulterioare;

TIOTARASTE:
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-
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- Serviciul Public de Salubrizare al Ora5ului Tg.
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- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd Serviciul Public de salubrizare

Se modificd Anexa

nr.l la Regulamentul de Salubrizare al Orasului

Targu LAput,
aprobat prin HCL nr.88 din 2017 -"Taxele gi sancliunile penftu serviciul de salub zare, pentru
popuialie, institulii ti agenli economici", conform anexei la prezenta.
Taxele qi saacliunile pentru serviciul de salubrizare, pentru popula,tie. institulii $i agenli
economici, prevAzute in anexa nr.1 1a prezenta, se aplicd incepAnd cu data de 01.01.2019.
Lapug va eLabora o procedurd de
monitodzare a cantitetilor de de$euri coiectate pdnd la data de 20 ianuarie 2019.

al oraqului TArgu Ldpuq.
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- Prezenta hotar;re se comunicd:
Biroului administralie publica locala;
Serviciului public de salubrizare al oratului Targu Ldpu$
Primarului oragului T6rgu Ldpuq;
Prin afrqare in locurile publice;
Institufiei Prefectului J
ule$.
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