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H O T A R A R E 
privind darea in administrare a activitatii de precolectare, colectare si 

transport a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din 
deseurile menajere, catre Serviciul public de salubrizare 

Consiliul local al orasului Nehoiu, judetul Buzau. 
Avand in vedere: 
- adresa nr. 110476/19.09.2013 a Autoritatii Rationale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice; 
- expunerea de motive a primarului orasului Nehoiu inregistrata cu nr. 

4104/07.09.2014; 
raportul nr. 4103/07.04.2014 al biroului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Nehoiu; 
raportul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

orasului Nehoiu; 
- dispozitiile art. 29, alin (4) si (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilitate publica si art. 21, lit. c) din H.G. nr. 745/2007, precum si dispozitiile 
Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor; 0 

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

H O T A R A § T E : 
Art. 1. Se aproba darea in administrare a activitatii de precolectare, colectare si 

transport a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din 
deseurile menajere, catre Serviciul public de salubrizare, infiintat prin 
Hotararea nr.47/12.06.2013 a Consiliului Local al orasului Nehoiu. 

Art. 2 Orice hotarare contrara prezentei se abroga. 

Art. 3. Secretarul orasului Nehoiu, prin compartimentul BRegistratura-Secretariat" va 
ansa prezenta hotarare pentru aducere la cunostinta publica si o va comunica 

Nr. 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al orasului Nehoiu in 
sedinta din data de 09.04.2014, cu respectarea prevederilor art. 45 alin (1) si alin. 
(2) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata si 
actualizata, cu un numar de 11 voturi pentru, 1 abtineri si - voturi impotriva, din 
totalul 17 consilieri in functie si 12 consilieri prezenti la sedinta. 


