ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300
email: office@primaria–nadlac.ro , www.primarianadlac.ro
HOTĂRÂREA NR. 52
din 31.03.2009
privind aprobarea Caietului de sarcini propriu şi al Regulamentului propriu al
serviciului de salubrizare a oraşului Nădlac
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2009,
Având în vedere:
 Expunerea de motive a viceprimarului oraşului Nădlac nr.5401/23.03.2009
 referatul compartimentului Administrarea patrimoniului local din cadrul Primăriei oraşului
Nădlac nr.4602 /04.03.2009
 prevederile Art. 36 (2) lit.,,c”,”d” (6), pct.14, 16 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 prevederile Art.8 lit. ,,h” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
conform căreia autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privind elaborarea şi
aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de
utilităţi publice;
 prevederile Art.6 (1) lit.,,h” din Legea nr.101/2006 privind serviciului de salubrizare a
localităţilor;
 prevederile Art.8 (1) lit.,,d” din Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările ulterioare,
 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, agricultură,
juridică şi de disciplină,
 avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală;
 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul propriu al serviciului de
salubrizare a oraşului Nădlac, conform anexelor nr.12 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 locuitorilor, prin afişare
 Instituţiei Prefectului Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic,
Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios .
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