
privind aprobarea Regulame

Consiliul Local al comunei Ta
AvAnd in vedere prevederile

nr. 10112006, republicatd, ale Ordinului
pentru Serviciile Comunitare de Utili
aprobarea Regulamentului-cadru al
alin, (3) 9i art.21 alin. (1) din
,,ECONEAMJ", cu modificdrile gi cornp

ExaminAnd expunerea de
Tarcdu;

Vazdnd raportul de
specialitate cu atribu{ii in
specialitate;

ln baza
nr. 21512001 a
ulterioare;

prevederilor art. 36

HO

Se aprobd Regulamenrtul
Judelul Neam!, conform
hotdrire
Se acordd un mandat s
Tarcdu in cadrul
Intercomunitari,,ECON
aprobarea Regulamentului
Judeful Neam!, in forma a

Art.3 Tn mod corespunzdtor, la
abrogd HotirArea Consili
privind aprobarea Reigu
localitSlilor din Judetul

Art. 4 Secretarul comunei T
autoriti!ilor gi persoanelor

Nr. 65 din 30 octombrie 2015 
'!.; ' i 1':

Numdr consilieri locali tn functie 13
HotdrArea a fost adoptatb in gedinfa ordinard a Consil
cu un numdr de 13 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi

Art. 1

Art.2

OMANIA
JU ETUL NEAMT

CONSILIUL L L AL COMIINEI TARCAU

ARAREHO
tului Serviciului Public de Salubrizare

a local din Judeful Neamf

u intrunit in gedinfd la data de30.10.2015;
Legii serviciului de salubrizare a localitdtilor

rregedintelui Autoritilii Nalionale de Reglementare
{i Publice nr. 8212015 privind aprobarea privind

iciului de salubrizate a localitdtilor si ale art. 16
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard

rile ulterioare:
ve nr. 8.269126.10.2015 a Primarului comunei

specialita nr. 8270126.10.2015 al compartimentului de
gi rapoartele de avizare ale comisiilor dedomeniu, m

n, 2 lit. d) 9i alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea
modificdrile gi completdrileadministra{iei publice I e, republicatd, cu

ARA$TE

ui Public de Salubrizare a localitdtilor din
, care face parte integrantd din prezenta

al reprezentantului Consiliului Local al comunei
drii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
T", sd voteze in numele comunei Tarcdu

Serviciului Public de Salubrizare a localitdtilor din
potrivit art.1.

data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrdri, se
i Local al comunei Tarciu nr. 47125.10.12013

tului Serviciului Public de Salubrizare a

u va asigura comunicarea prezentei hotdrdri
nteresate.

qedin!6,

HEMEI
C ontr as emne az d p entru le galitate,

ului local al comunei Tarcdu
impotrivd din totalul de 13 consilieri prezenli


