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ROMANIA
JUDETUL  MUREȘ
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA LIVEZENI

                                                                        

                                              H O T A R A R E A  Nr.48
  25 aprilie 2017

privind implementarea sistemului de colectare selectivă în cadrul comunei Livezeni ,
aprobarea contractului de prestări servicii publice de salubrizare și alocarea sumei pentru transport.

          Consiliul local al comunei Livezeni,județul Mureș,
       

        Văzând Expunerea de motive nr.1487/14.04.2017 prezentată de primarul comunei 
Livezeni, prin care propune  implementarea sistemului de colectare selectivă în cadrul 
comunei Livezeni și încheierea contractului de prestări servicii publice de salubrizare, 
privind colectarea transportul şi depozitarea deşeurilor solide din cadrul comunei Livezeni
precum și   raportul de specialitate nr.1486/14.04.2017 prezentat de viceprimarul 
comunei Livezeni,
      Luând cunoştinţă de  prevederile art. 17 din Legea nr. 211/ 2011 privind regimul 
deşeurilor,republicată,
        Cunoscând prevederile art. 6 din  Legea nr. 101/2006 de salubrizare a localităţilor, 
        Ţinând seama de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului 
local Livezeni,
        În temeiul art.36 pct. 2 lit. d), art. 45 și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                                     H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1.Incepând cu data adoptării prezentei, se implementează în comuna
Livezeni,județul Mureș sistemul de colectare selectivă ( hârtie/cartoane, plastic, 
metal,sticlă) iar pentru colectarea deșeurilor biodegradabile, se va încuraja compostarea 
individuală în gospodărie.

      Art.2.Se alocă din bugetul local suma de 40.000 lei pentru transportul și 
depozitarea deșeurilor prevăzute la art.1.

      Art.3. Se aprobă încheierea contractul de prestări de servicii ,privind colectarea 
transportul şi depozitarea deşeurilor solide în mod selectiv, din  comuna Livezeni,județul 
Mureș.

       Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul 
comunei Livezeni.

       Art.5.Prezenta hotărâre se comunică :

       - Instituției Prefectului-județul Mureș
     - Primarului comunei Livezeni
      - Viceprimarului comunei Livezeni
      - Compartiment contabilitate
      - Afișare spre cunoștință publică
              

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
        Dobos Levente-Szilveszter                                                                                         Secretar

                                                                                                             Hangan Aurelia
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