
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

VALEA DOFT ANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

d avizarea ,,Regulamentului de organizare l?i func1ionare a serviciului public de salubrizare a 
localita1ilor din jude1ul Prahova - revizuit 2019" 

l?i acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Valea Doftanei 
domnul Savu Daniel 

Consiliul Local al comuneiValeaDoftanei , judetul Prahova: 
Vazand: 

- Referatul de aprobare prezentat de di primar, Lucian Vileford Costea 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primariei Valea Doftanei, 
- Legea nr. 51/2006, republicata , cu modificarile 9i completarile ulterioare, art. 8, alin. (3) , lit. i) 9i art.22, alin.(4) ; 
- Legea nr. 101/2006, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare, art. 6, alin. (1 ), lit. h), art.8, art.12, alin 

(3) , art.17, alin.(4) 9i art.24, alin.(2) ; 
- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localita\ilor, 

forma consolidata prin includerea modificarilor $i completarilor ulterioare; 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea 9i completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul de9eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor $i a de9eurilor de 
ambalaje $i a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea 
nr. 31/2019, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul De9eurilor - Prahova"; 
- Documentul de Pozitie privind modul de implementare a proiectului ,, Sistem de Management lntegrat al De9eurilor 

In Judetul Prahova" adoptat de membrii ADI ; 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile 

ulterioare; 
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara .. Parteneriatul pentru Managementul De9eurilor - Prahova", nr. 

7822/06.07.2020 lnregistrata la sediul institutiei primariei Valea Doftanei 
Tn temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 
HOTARA~TE: 

Art.1. Se avizeaza ,,Regulamentul de organizare 9i functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din 
jude\ul Prahova - revizuit 2019", conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Se acorda mandat domnului Savu Daniel, In calitate de reprezentant al Consiliului Local Valea Doftanei, In 
vederea exercitarii atributiilor, sa voteze pentru aprobarea .. Regulamentului de organizare 9i functionare a serviciului 
public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova - revizuit 2019"de catre AD.I. , In cadrul Adunarii Generale a 
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara .. Parteneriatul pentru Managementul De9eurilor - Prahova". 
Art.3. DI Savu Daniel va duce la lndeplinire prezenta hotarare, 
Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei, In termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefecturii judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Biroului Contabilitate, Salarizare si Patrimoniu 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro. 
Dosar 9edin\a; 
Dosar Hotarari 
Prezenta hotarare a fost adoptata astfel 
Consilieri in functie 14 
Consilieri prezenti 11 
Voturi pentru 11 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 

Nr. 5 ~ din 30.07.2020 

Presedinte de sedinta, 
Consilier Local 
a Oseaca Crinu 

Contrasemneaza 
General al UA T Va/ea Doftanei 
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