
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTOFENII DIN FATA

HorAnA *, **.4L
privind modificarea Regulamentului Serviciului de sulubri"".InEde{ul Dotj Ei Regulamentutui privind

instituirea qi administrarea taxei speciale de salubriza re pe rnz Comunei Co{ofenii din Fa(I

Consiliul Local al Comunei Cofofenii din Fald intrunit in gedinJa ordinara din 30 decembrie
2019,

Avdnd in vedere:
- prevederile Legii nr. 5l/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicatd, cu

modifi cdrile gi completdrile ulterioare
- prevederile Legii l0l/2006 a serviciului de salubri zare alocalitdfilor, republicat6, cu modific6rile

qi completdrile ulterioare
- prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

salubrizare a localitatilor
- prevederile oUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.2ll/2011privind regimul

deseurilor, a L1e1i nt.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernul ui nr. l-9612005 privind pondul pentru mediu, cu
modifi cdrile ;i completdrile ulterioare

- adresa nr' 1693128.11.2019 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a
Degeurilor ECODOLJ

Avdnd in vedere necesitatea modificdrii Regulamentului Seniciului de Salubrizare in Judelul Dotj ;ia Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pe ioroOra;ului/Municipiului/Comunei Colofenii din Fald
In temeiul att.129 alin.(2),lit. d) coroborat cu art.l29,alin.(7), lit. n);i art.139,alin.(3), lit. c) dinOUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOT,qnAgTE:

Art' 1 Se aprobd modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare in Judelul Dolj, conformAnexei l, parte integrantd din prezenta hot6r6re.
Art' 2 Se aprobd modificarea Regulamentului privind instituirea gi administrarea taxei speciale de

salubrizare in Comuna Cofofenii din Fa!6, conform Anexei 2, parteintegrant6 din prezenta hotdr6re.
Art' 3 Prczenta hotdrdre va fi comunicatd Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare aDeseurilor ECODOLJ, Prefectului Jude{ului Dolj gi va fi adusa la cunoqtinfa publicd, in condiliile legii.

DATA :30.12.2019

Prezenta hotardre a fost adoptatS cu respectarea prevederilor art.l39 din ordonan{a de Urgenti a Guvernuluinr.57/2019 privind Codul adminip[rativ, asrfel :

Nr. total consilieri in func1ie _4_ Voturi : _ pentru /t
Nr.total consiliei prezenfi ll - _impotriv-a---_ -
Nr. total consilieri absenJi € _ abtineri

PRESEDINTE DE SEDINTA,
cEocEA Dd.MEL CLAUDIU

Nufu Elvira Claudia


