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din 22.12.2017
Privind : Modificarea HCL nr. 13/28.02.2011 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

“Serviciului Local dc Salubritate” al serviciului public de salubrizare. înfiinţat şi organizaţia
nivelul comunei Lieşti din judeţul Galaţi

In itiator: Boţ Iulian primar al comunei Licsti, judelui Galaţi.
N um ăr de înregistrare : 3440 / 06.12.2017

Consiliul local al com .Licsti» judeţul Galaţi, intrun.it in şedinţa de indata din 20.12.2017;
Însuşind Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Licsti. înregistrata sub nr. 

3440/06 .12 .2017;
Analizând Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului specialitate al 

Primarului comunei Liesti, înregistrat sub nr. JftS& 'fJ.'frZ JZ .. ţ& J:l7T2 
Vazand avizele comisiilor dc specialitate ale Consiliului local Liesti;

Având in vedere prevederile 11CL nr. 13/28.02.2011 privind Regulamentul dc Organizare şi 
Funcţionare al “Serviciului Local de Salubritate” al serviciului public de salubrizare. înfiinţai şi 
organizai la nivelul comunei ficşii din judeţul Galaţi ;

Având în vedere solicitarea Asociaţiei de Dc/.voltare Intercomunitarc ECO SERV, 
înregistrata sub nr. 622/29.11.2017;

Având in vedere HCL nr. 41/31.08.2011 privind asocierea comunei Lieşii cu unităţile 
administrativ-teritorialc din judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercom uni (ară 
„ECORERV” Galaţi

Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare dc uliii laţi 
publice republicată;

Având in vedere prevederile art. 4, art. 6. art.7 şi ale art. 11 din Legea serviciului dc 
salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin Legea nr. 99/2014;
Având in vedere prevederile art. 1 alin.(4), litera ”h”. ale art. 3 si ari. 8 alin. (1), alin. (3) lit d) şi 
art. 23, alin. (I), alin. (2) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitari publice, 
republicată;

Având in vedere prevederile art. 6, art. 11 şi ale art. 12 alin. ( I ) din Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin 1 ,egea nr. 99/2015;

Având in vedere dispoziţiile H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategici naţionale de 
gestionare a deşeurilor si a Planului national dc gestionare a deşeurilor, cu modificările si completările 
ulterioare;



Având in vedere prevederile art. 36. al in.(2),1 iL d),alin.(3), lit. b) si art. 45, alin.(l) din 
Legea nv, 215/2001 privind administraţia publica locală, republicata

HOTĂRĂŞTE:

Organizare şi Funcţionare a Serviciului Local de Salubritate în sensul în care activităţile de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale vor lî eliminate din lista atribuţiilor existente, în
termen de 30 de zile de la comunicarea notificării privind selectarea operatorului de colectare şi 
transport deşeuri municipale în cadrul proiectului., Sistem de Management integral al deşeurilor din 
judeţul Galaţi”  din partea ADI LCOSKRV.

Art. 2. Prevederile prezentei vor ii comunicate si aduse la cunoştinţa publica prin 
grija secretarului comunei.
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