ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului comunei Boroaia în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și
împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de
salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de
modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Suceava”
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile
Berariu înregistrată subnr. 2740 din 21.05.2018 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 2741 din 21.05.2018;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administrație publică locală,
juridică, apărarea ordinei și liniștei publice și a drepturilor cetățenilor, din cadrul Consiliului Local
Boroaia, judeţul Suceava înregistrat sub nr. ____ din 30.05.2018;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul
Suceava nr. 31/18.04.2018;
- Adresa Ministerului Fondurilor Europene – Direcția 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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se desemnează domnul ing. Berariu Vasile, primarul comunei Boroaia, să
reprezinte Consiliul Local al comunei Boroaia, 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 județului Suceava și pentru
adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare
a Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava, prevăzute în
anexele nr. 1 - 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Serviciului de salubrizare al județului Suceava, conform
anexei nr. 1.
Art.3. Se aprobă modificarea Acordului privind modul de implementare a Proiectului
“Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”, conform Actului adiţional
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 4. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 30 mai 2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind revocarea HCL Boroaia nr. 11din 22.03.2018
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- art. 120 si art.121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 1995/2006;
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- HCL Boroaia nr. 11 din 22.03.2018 privind modificarea HCL Boroaia nr. 21 din
31.07.2013
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu
înregistrată sub nr. 2742 din 21.05.2018 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub
nr. 2743 din 21.05.2018;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică,
apărarea ordinei și liniștei publice și a drepturilor cetățenilor din cadrul consiliului local Boroaia
înregistrat sub nr. 2861 din 30.05.2018
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (5) lit.”d” şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă revocarea HCL Boroaia nr. 11 din 22.03.2018 motivat de lipsa avizului
Comisiei de atribuire de denumiri a județului Suceava
Art. 2. Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin

Boroaia, 30 mai 2018
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Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului comunei Boroaia în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și
împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de
salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de
modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Suceava”
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile
Berariu înregistrată subnr. 2740 din 21.05.2018 ;
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 2741 din 21.05.2018;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administrație publică locală,
juridică, apărarea ordinei și liniștei publice și a drepturilor cetățenilor, din cadrul Consiliului Local
Boroaia, judeţul Suceava înregistrat sub nr. ____ din 30.05.2018;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul
Suceava nr. 31/18.04.2018;
- Adresa Ministerului Fondurilor Europene – Direcția 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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se desemnează domnul ing. Berariu Vasile, primarul comunei Boroaia, să
reprezinte Consiliul Local al comunei Boroaia, 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 județului Suceava și pentru
adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare
a Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava, prevăzute în
anexele nr. 1 - 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Serviciului de salubrizare al județului Suceava, conform
anexei nr. 1.
Art.3. Se aprobă modificarea Acordului privind modul de implementare a Proiectului
“Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”, conform Actului adiţional
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 4. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul comunei Boroaia prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA
Boroaia, 30 mai 2018
Nr. 19

