ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA

HoTĂRÂREA NR. 56/2018
privind mandataľea primaľului comunei Mosna ca reprezentant al comunei Mosna în
Adunaľea Generală a Asociatiei de Dezvoltaľe Intercomunitară ,,Eco'' Sibiu să voteze
pentru apľobaľea ,,Regulamentului Serviciului de Salubrizüre pentľu Judeţul Sibiu,,

Ż0I8,

Consiliul Local al comunei Mosna, întrunitînşedinţă ordinară la

data de 31 octombrie

Avand in vedere expunerea de motive si refeľatul nr.47OO|3O.l0.2018 intocmit de catľe
domnul Rus Marius, viceprimaľul comunei Mosna, la proiectul de hotarare initiat de catre dl.
primaľ, precum si solicitarea Asociatiei de Dezvoltaľe Intercomunitara "ECo'' Sibiu nr.
794lŻ9'l0.2018, înregistrată,Ia Primaria comunęi Mosna sub nr. 4691130.lO.2018 prin caľe se
solicita mandatarea pľimarului comunei Mosna ca reprezentant al comunei Mosna înAdunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Inteľcomunitaľă "ECo'' Sibiu să yoteze pentru aprobaľea
,,Re gulamenĺuĺui Se rv ic iului de Saĺubrizare pentru Judetrul Sibiu'' ",
Yazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna;
In conformitate cu prevederile art.8 alin. (3) lit. i), art. l0 alin. (5)
şi alin. (5^l)' din Legea
nr. 51lŻ006 a serviciilor comunitaľe de utilita1i publice, republicată'
.oáiÍi.ăľile şi completĺřile
ulteľioare; prevederile Legii nľ.l01lŻ006 a serviciului de salubrizare"ua localităţi1or, ŕepublicată, cu
modiflcările şi completăľile ulterioare; pľevederile o.U'G. nr. 74lŻO18 pentru môdificarea
şi
completarea Legii Ż11l20I1 privind regimul deseurilor, a Legii Ż4g/2Ol5 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
şi a Legii |96lŻ005 privind Fondul pentru
mediu; prevederile Legii nr. Ż412000 privind noľmele de tehnică legislaiiva pentru elaborarea
actelor noľmative, republicată , cu modificarile si completarile ulterioaie;
In temeiul art. 1I , art.36 alin. (2) lit. d) ĺ;oroborat cu alin. (6) lit' a) pct. 14
şi art" 45 alin' (1)
si art. l15 alin. l lit. b din Legea nr.2I5lŻOO1 privind administraţiapuĹlica locala' republicaiĄ
cu modificările şi completările ulteľioare;

HoľĂRĂşľr:
Aľt.1. Se mandatează dl.Roba Eugen, primarul comunei Mosna ca reprezęntant al comunei
Mosna înAdunaľea Genęrală a Asociaţiei de Dęzvoltare Intercomunitară ,,ĚCo'' SIBIU să voteze
pentľu aprobarea,'Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu'' .
Art.2. Cu ducerea la indeplinire aprezentei se insarcineażapľimarul ôomunęi Mosna'
Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice interesate, prin
grija secretarului comunei Mosna .
Adoptata in Mosna la data de
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