
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNI COŞNA

H O T Ă R Â R E
privind desemnarea reprezentantului comunei Coşna în A dunarea G enerală a Asociaţiei 

de Dezvoltare In tercom unitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţu l Suceava şi 
îm puternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulam entului Serviciului de 

salubrizare al judeţului Suceava şi pentru  adoptarea şi sem narea Actului adiţional de 
modificare a Acordului privind modul de im plem entare a Proiectului “Sistem de 

m anagem ent integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, 

judeţul Suceava, nr.2469 din 20.04.2018;
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Coşna, judeţul Suceava, nr.2470 din 20.04.2018;
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea 
teritoriului, înregistrat sub nr.3341 din 18.05.2018;

- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism al Consiliului Local, înregistrat sub nr.3342 din 18.05.2018;

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Suceava nr.351 din 18.04.2018;

- Adresa Ministerului Fondurilor Europene -  Direcţia Generală Programe Europene 
Infrastructură Mare nr. 82771/CG/22.02.2018;

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), precum şi al art. 45 
alin. (2) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE;

Art. 1. - Se desemnează domnul CANDREA BOZGA GAVRIL, să reprezinte Consiliul 
Local al comunei Coşna, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitară 
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi se împuterniceşte să voteze pentru aprobarea 
Regulamentului Serviciului de salubrizare al judeţului Suceava şi pentru adoptarea şi 
semnarea Actului adiţional de modificare a Acordului privind modul de implementare a 
Proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”, prevăzute în 
anexele nr. 1 - 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. -  Se aprobă Regulamentul Serviciului de salubrizare al judeţului Suceava, 
conform anexei nr. 1.

Art.3. - Se aprobă modificarea Acordului privind modul de implementare a Proiectului 
“Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”, conform Actului adiţional 
prevăzut în anexa nr. 2.

A rt. 4. -  Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.5. - Primarul comunei Coşna, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
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