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H O T Ă R Â R E A Nr. 17  

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent  

Sistemului de management integrat al deşeurilor în Județul Iași 

 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni,  judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din 

data de 16 februarie 2016; 

Având în vedere: 

- Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercimunitară pentru Salubritate Iași – A.D.I.S., 

aprobate prin Hotărârea nr. 13/2009 a Consiului Local al Comunei Răducăneni; 

- Proiectul de hotărâre al primarului comunei, înregistrat sub nr. 728/RG/2016; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei 

Răducăneni, înregistrat sub nr. 860/RG/2016; 

- „Documentul de poziție” aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 

Iași”, însușit prin Hotărârea nr. 31/2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni;  

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată; 

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;  

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;  

- Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

- art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 14. din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management 

integrat al deşeurilor în județul Iași, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se împuterniceşte domnul Irimia Mihai – primarul comunei, ca în numele şi pentru 

Comuna Răducăneni, să voteze și să aprobe regulamentul menționat la art. 1, în cadrul Adunării Generale 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași – A.D.I.S.  

Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi – A.D.I.S., precum și Instituţiei Prefectului Județului Iași pentru 

controlul legalității.  

Dată astăzi 16 februarie 2016. 

 

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                          Consilier local,    

                                                                                                                                                                                  

                                      SLĂDARU DORIN                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                 Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                 Secretar comună 
 

                                                                                                                                                                                                 Bumbaru Cătălin 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 dintre cei 15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni.    


