
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

   

HOTĂRÂREA 

 NR.  219  DIN 30.09.2019 

 

cu privire la aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare pentru 

judetul Maramures 

 

Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.09.2019 . 

Având în vedere:  

• Adresa ADIGIDM Maramures nr. 205/25.07.2019 referitoare la efectuarea procedurii 

de transparenta decizionala in vederea adoptarii hotararii de modificare a 

Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures 

• Nota de fundamentare a  primarului  cu privire   la aprobarea modificarii 

Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures 

• avizul favorabil al Comisiei  buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat al 

oraşului, agricultura, gospodărire comunala, protecţia mediului, servicii şi comerţ, 

• avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică,  

• prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/ 2011 privind 

regimul deseurilor; 

• prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor 

de ambalaje; 

• prevederile OUG nr. 196/2005 privind privind Fondul pentru mediu 

În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129  alin. 2 lit b si d, alin. 4 lit g şi alin.7 lit i si n. din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aproba modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru 

judetul Maramures, conform prevederilor raportului comisiei constituite in vederea 

formularii de propuneri de modificare a regulamentului mentionat anterior, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului 

prin aparatul de specialitate. 

Art. 3  Prezenta se comunica la: 

                -    Institutia Prefectului - Judeţul Maramureş; 

- Primarul oraşului; 

- Serviciul Politia Locala; 

- ADIGIDM Maramures; 

- Se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin afişare 
 

 

 
                                                               Presedinte de ședință 

                                                                   Zaharie Vasile 

                                                                                       

                              

                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                     Bindila Calin Ioan     

 

  

Au fost prezenti 11 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr .219/30.09.2019        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 


