
PRoIECT DE uorAnAnp

nouAma
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BRE AZA

- CONSILTUL LOCAL -

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului comunei Breaza,judetul Suceava, in

Adunarea General6 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a

Deseurilor in Judelul Suceava qi imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea

Regulamentului Serviciului de salubrizare al judelului Suceava qi pentru adoptarea

qi 
-senrnarea Actului adilional de modificare a Acordului privind modul de

implenrentare a proiectului "sistem de management integrat al deqeurilor in judelul

Suceava"

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI B R E AZ A,

JUDETUL SUCEAVA

Av0nd in vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare prezentat de primarul

comunei Breaza, judelul Suceava, inregistrati sub nr. 1463lLG din 18 aprilie

2018;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotarare prezentat de viceprimarul

comunei Breaza,judepf Suceava, inregistrati sub nr. l464lCC din 18 aprilie

2018;
Raportul de ayrzare a Comisiei de specialitate pentru programe de

dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si

privat, agricultura, comert, prlatuare, din cadrul Consiliului local al comunerBreaza,

judetuJ Suceava;
- Legea nr. 51.12006, privind serviciile comunitare de utilitati publice,

republicat6, cu modificarile Ei complet[rile ulterioare;

adresa w. g277llccl 22.02.2018 a Ministerului Fondurilor Europene -
Direclia Generala Programe Europene Infrastructur[ Mare;

- adresa *. :S1 din 18.04.2018 a Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarS

de GeritioflareaDeseurilor in Judetul Suceava;

In temeiul prevederilor art. 11, art. 36 aliniatul(2) litera"b", aliniatul(6)

litera,,a,,pct. 14 si aiiniatul(7) litera"c", art.45 aliniatul(1) si aliniatul(2) litera"f' si

art. 115 aliniatul(1) litera"b'i din Legea administratiei publice locale nr.2l5l200l,

republicat6, cu modificarile qi completdrile ulterioare :



')

CONSILIUL LOCAL AL COMTNEI B R E AZ A,

JUDETUL SUCEAVA

Hotdrdqte:

Art. 1. Se desemneazd domnul Lesenciuc Gheorghe, primarul comunei

Breazn, judefut Suceava, sd reprezinte Consiliul local al comunei Breaza, judetul

Suceaya,- in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de

Gestio:rare a Degeurilor in judelul Suceava, Ei se imputernice;te sd voteze pentru

aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrtzare al judelului Suceava qi pentru

adoptarea qi semnarea Actului adilional de modificare a Acordului privind modul de

impier:rentare a proiectului "sistem de management integrat al deqeurilor in judelul

Suceava", prevdzute in anexele anexeinr.1 -2 laptezentahOtdr6re;

Art. 2. Se aprobd Regulamentul Serviciului de salubrizare al judeplui

Suceat,a, conform anexei nr. 1 ;

Art. 3. Se aprobd modificarea Acordului privind modul de implementare a

proiec';ului "sistem de management integrat al deqeurilor in judelul Suceava",

conform Actului adilional prevdzut in anexa nr.2;

Art. 4. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integranti din prezenta hotdrdre ;

Art. 5. Primarul comunei Breaza, judetul Suceava, prin aparatul de

specialitate va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.-
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Iniliator, Avrzat pentru

alahura

Breazit, 18 aprilie 2018


