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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 11 din 23.01.2018 

privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Salubrizare aferent proiectului 

major „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Iaşi” 

 

Consiliul  Local  al Oraşului Târgu Frumos, județul Iași, 

 În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001,   

 Având în vedere prevederile: 

-  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată; 

- Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, modificată prin Legea 

nr. 99/2014, republicată; 

- Ordinului nr. 82/24.03.2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciilor de 

salubrizare al localităţilor; 

    Luând în considerare faptul că: 

-  Oraşul Târgu Frumos este membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubritate Iaşi;  

Ţinând seama de:  

- adresa nr. 429/14.12.2017 emisă de A.D.I.S. Iaşi și înregistrată la secretariatul primăriei 

oraşului Târgu Frumos cu nr. 45494/15.12.2017, prin care se solicită aprobarea formei actualizate 

a Regulamentului de Salubritate aferent proiectului major „Sisitem de management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Iaşi”; 

- expunerea de motive a Primarului Orasului Târgu Frumos, înregistrată cu nr. 

28133/19.01.2018; 

- proiectul de hotărâre nr. 28135/19.01.2018; 

- raportul Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului 

Târgu Frumos nr. 28136/19.01.2018; 

- avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism 

și agricultură din cadrul Consiliului local al Oraşului Târgu Frumos exprimat în ședința comisiei 

din 22.01.2018, înregistrat sub nr. 28284/22.01.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2 lit. a) și al art. 115 lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se aprobă forma actualizată a Regulamentului de Salubritate aferent proiectului 

major „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Iaşi”, prevăzut în Anexa nr.1. 

 

Art. 2. – Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. – Secretarul orașului va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei 

hotărâri și comunicarea acesteia:  

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Primarului Orașului Târgu Frumos; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi (A.D.I.S.); 

- Compartimentelor direct interesate din cadrul Primăriei Oraşului Târgu Frumos. 

 

 
Președinte de ședință,        Avizează pentru legalitate, 

       Consilier local,            Secretar, 

   Enea Sergiu – Constantin         Spulber Elena – Felicia  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 voturi reprezentând „abțineri” și 0 voturi 

„împotrivă” dintr-un număr total de 17 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 15 consilieri locali.        


