ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA
HOT ĂRÂ RE
privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința regimului
deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris
Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 24
aprilie 2019
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ileana, înregistrat cu nr.
998/12.03.2019 însoțit de expunerea de motive
- Raportul din cadrul compartimentului de specialitate al Primăriei Comunei
Ileana înregistrat cu nr.1290/27.03.2019,
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ileana, nr.
1844/17.04.2019
- prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/
2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/ 2005 privind fondul pentru
mediu;
- prevederile Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu;
- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- prevederile art. 36 alin. (1) lit. d), şi alin. (6) pct. 14 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- hotărârea Consiliului local nr. 17/29.03.2019 privind alegerea președintelui de
ședință
luând act de procesul verbal nr. 1958/24.04.2019 privind lucrările ședinței
Consiliului local al comunei Ileana din data de 24.04.2019
În temeiul art. 45 (1) si 115 (1), lit. b) din legea 215/2001 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă asumarea respectării prevederilor legislației în privința
regimului deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris.
Art. 2. – Reprezentantul COMUNEI ILEANA în Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” și Aparatul de specialitate al
Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei Ileana va comunica celor interesați prezenta hotărâre.
Președinte de ședință,
Adrian – Ionuț DUMITRESCU
Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
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Adoptată la Ileana
Astăzi 24.04.2019

voturi pentru 11
voturi contra
-prezenți 11 din total 13

