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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                       

HOTĂRÂREA NR. 21

din 05.04.2016

privind aprobarea 

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

Consiliul Local Beica de Jos, întrunit în ședința ordinară din data de 05.04.2016;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 746/07.03.2016;

- raportul de specialitate nr. 747/07.03.2016;

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;

- dispoziţiile art. 8, alin. (3), lit.”i” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

- ținând cont de prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al 

localităţilor aprobat prin Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015, 

- Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureş,

- Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6), lit.”a”, pct. 14 coroborat cu cele ale 

art. 45 şi 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 Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din 

Județul Mureș conform anexei nr. 1, parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul comunei Beica de Jos, să voteze în AGA ADI 

„Ecolect Mureş” Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul 

Mureş, aprobat  conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, HCL nr. 18/04.04.2013, cu modificările 

şi completările ulterioare, se abrogă.
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, precum 

şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în 

AGA, Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş 

aprobat conform art.1.

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               
              Tropotei Emanoil     
                                                                                            Contrasemnează Secretar,
                                                                                                  Pop Silvestru-Vasile                               
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