ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind infiinţarea serviciului public de salubrizare şi aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a acestui serviciu in comuna Grindu.
Nr.29 din 08.08.2011.
Consiliul Local GRINDU, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modifiărileşi completările ulterioare;
- prevederile Legii 101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile Ordinul nr.110/2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile de Utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
Examinând :
- expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 1233 din 05.08.2011;
- raportul compartimentului de specialitate, nr. 1234 din 05.08.2011;
- raportul comisiei de specialitate nr.15 din 08.08.2011;
- avizul de legalitatate la proiectului de hotărâre emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36,alin.(1), lit. „d” şi alin.(6), lit.”a”,pct.14 şi art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă infiinţarea Serviciului Public de Salubrizare in aria administrativă a
comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Art.2. Se stabileşte modalitatea de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare din
comuna Grindu – gestiune delegată.
Art.3. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare din aria administrativă a
comunei Grindu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă indicatorii de performanţă pentru serviciile publice de salubrizare,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. La data emiterii prezentei hotărârii se abrogă H.C.L.nr.12/11.08.2008 privind
organizarea activităţilor in cadrul Serviciului Public de Gospodărire comunală şi
H.C.L.nr.13/11.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public de Gospodăriere comunală la nivelul comunei Grindu
Art.6. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
primariei si pe site-ul propriu www.grindu.ro .
Art.7. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului comunei si
Institutiei Prefectului, judetul Ialomita, pentru efectuarea controlului de legalitate.
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Serviciile de Utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
Examinând :
- expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 1233 din 05.08.2011;
- raportul compartimentului de specialitate, nr. 1234 din 05.08.2011;
- raportul comisiei de specialitate nr.15 din 08.08.2011;
- avizul de legalitatate la proiectului de hotărâre emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36,alin.(1), lit. „d” şi alin.(6), lit.”a”,pct.14 şi art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Nr.32.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 29.09.2011.

