ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului
de salubrizare a comunei Bănia

Consiliul local al comunei Bănia,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de resort şi raportul
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;
Văzând prevederile:
 Art. 23 al.(2) lit. „a” şi al.(3), şi următoarele din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, cu modificările şi completăirile până la data de 26 februarie 2008;
 Art. 6 al.(1), art. 11 al.(1) lit. “a” şi al.(2), art. 13 al.(2), art. 16 al.(2) şi următoarele din Legea nr. 101 din
25 aprilie 2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările până la data
de 1 octombrie 2007;
 O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local aprobată prin Legea nr.3/2003;
În temeiul art. 36, al.(2) lit.”d”, a.(6) lit. „a”, pct.14, art.45 şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările până la data de 16 martie 2008,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă ca modalitate de gestionare a serviciului public de salubrizare a comunei Bănia,
gestiunea directă.
Art. 2 - Serviciul de salubrizare prevăzut la art. 1 se va presta prin intermediul unor compartimente
funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia, prin hotărâre de dare în
administrare adoptată de consiliul local al comunei Bănia, după obţinerea licenţei eliberate de autoritatea de
reglementare competenta.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bănia.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi se va
comunica primarului şi Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
BĂNIA la data de 28 mai 2008.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Ciuta Nicolae-Ion
Contrasemnează
Secretar
Marin Pavel
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