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                                                H O T A R A R E A  Nr. 17 
                                                  Din  30 septembrie 2011 
 
 Privind  infiintarea serviciului public de salubrizare ,aprobarea Regulamentului 
propriu de organizare si functionare   si  a caietului de sarcini  la comuna Negrilesti, 
judetul Vrancea  
 
       Consiliul local al comunei Negrilesti,judetul Vrancea intrunit in sedinta ordinara la 
data de 30 septembrie 2011; 
      -analizand proiectul de hotarare cu privire la infiintarea serviciului public de 
salubrizare ,aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de  salubrizare si a 
caietului de sarcini   la nivelul comunei Negrilesti,judetul Vrancea ,initiat de primarul 
comunei Negrilesti,precum si referatul  de specilitate al viceprimarului  comunei 
Negrilesti,judetul Vrancea ,inregistrat sub nr. 2254 din 01 09 2011 . 
      - vazand nota de identificare /indrumare /monitorizare / incheiata de echipa de 
experti A.N.S.C.R. din carul A.T. Galati  si inregistrata sub nr. 1843/08 09 2011. 
      - in baza prevederilor art. 1 ,art. 6 alin 1 , art. 7 alin 1 ,art. 11 alin 1 lit b ,din legea 
nr. 101/2006-privind serviciul de salubrizare a localitatilor ,cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
       - in conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui ANRSC NR. 110/2007 –
privind aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor  si 
Ordinul Presedintelui ANSCR  NR. 111/2007 – pentru aprobarea  Caietului de sarcini –
cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor   ; 
      - vazand avizul favorabil dat  de comisiile de specialitate a Consiliului local a 
comunei Negrilesti,judetul Vrancea ; 
      - in temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit d ,alin 6 lit a punct 14,19,art. 45 alin 1 ,art. 
115 alin 1 lit b ,alin 3 ,art. 117 lit a din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare , 
 

                                     H O T A R A S T E  
 

       Art. 1 Se aproba infiintarea serviciului public de specialitate,, Salubrizare,, la 
comuna Negrilesti ,judetul Vrancea  
       Art 2. Ca modalitate de gestionare a serviciului public ,, Salubrizare ,, se alege 
gestiunea delegata . 
       Art. 3. Se aproba Regulamentului propriu al serviciului public de salubrizare  la 
comuna Negrilesti, judetul Vrancea,conform anexei nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare.  
       Art. 4 Se aproba Caietul de sarcini al serviciului public de specialitate ,Salubrizare  
la comuna Negrilesti,judetul Vrancea ,conform anexei 2 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
    



      Art. 5.Prevederile prezentei hotarari vor fi facute publice prin afisare la gazeta de 
perete de la sediul Primariei comunei Negrilesti si comunicata celor interesati prin grija 
secretarului unitatii administrativ teritoriale Negrilesti,judetul Vrancea. 
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