ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Serviciului de salubrizare în comuna Grindu.
Nr.20 din 20.06.2017.

Consiliul Local GRINDU, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art 129 din Ordinul A.N.R.S.C. nr 82/2015 privind elaborarea
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților,
- prevederile art.22, alin.(4) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități
publice,cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere :
- expunerea de motive nr.1424 din 20.06.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1423 din 20.06.2017 al compartimentului de specialitate;
- rapoartele nr.24 și 52 din 20.06.2017 ale comisiilor de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.20 din 20.06.2017;
În temeiul art.36,alin.(1), lit. „d” şi alin.(6), lit.”a”,pct.14, art. 45, alin. (1) și art.115,
alin.(1), lit.” b „din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de salubrizare
în comuna Grindu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă indicatorii de performanță pentru serviciile publice de salubrizare,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Începând cu data adoptării prezentei , orice alte prevederi contrare își încetează
aplicabilitatea.
Art.4. (1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului și viceprimarului comunei Grindu,
compartimentului de achiziții publice pentru luarea la cunoştinţa și ducerea la îndeplinire, prin
grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
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