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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAMUC

HOTARANCA
NR.39 din 3O septembrie 2OL4
privind aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare a Serviciului Public Local
de Gospodarire Comunala la nivelul comunei Dimuc , judetul Neam!
Consiliul local al comunei Dimuc - judetul Neam!, intrunit in gedinla ordinard din data
de 30 septembrie 2OL4 ;
Avdnd in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Dbmuc nr.5159 din 26.09.2074;
- Adresa Instituliei Prefectului - Judelul Neam{-SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITATII
ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV $I PROCESE ELECTORALE Compartimentul
verificarea legalitdlii actelor, contencios administrativ qi procese electorale nr.1 1048 din 2 septembrie
2074 prin care ni se solicitd aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare a Serviciului public
local de gospod[rire comunali la nivelul comunei Ddmuc.
- raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului cu privire la
infiintarea serviciului public local de gospodarire comunala la nivelul comunei DSmuc .

In conformitate cu prevederile art, B alin,(3) din Ordonanta Guvernului nr, 7L /2002 privind
organizarea si funcfionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de
interes local , modificata si completata prin Legea nr.3/2003 si a regulamentelor cadru de
aplicare a acesteia aprobate prin HotE16rea Guvernului nr. 955/2004 ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin, (2) lit. ,,d", alin,(6) lit. ,,a" gi art, 45 alin. 1 din Legea nr,
2I5/200L, privind administratia publicb localS, republicat5, cu modific5rile si complet5rile
u

lterioare;

HOTAnAsTE

Art, 7. Se aprobb Regulamentului de organizare gi funclionare a Serviciului Public Local
de Gospodarire Comunala la nivelul comunei Dimuc , judetul Neam! conform anexei la
orezenta hot516re.

Art. 2, Cu ducere la indeplinire a prezentei hot5rdri raspunde Primarul comunei DEmuc, iar c6te o
copie a acestei hot516ri va fi inaintatS de c5tre secretarul comunei D5muc, Institutiei prefectului judetul Neam! pentru controlul de legalitate si va fi adusb la cunostinta locuitorilor comunei
Dbmuc prin afisare,

Contrasemneazd

,

Secretar al comunei DEmuc,
TEPE9 MIHAI

