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HOTARARE 
 

 
        Priveste : modificarea si completarea HCL nr.158/2007 privind aprobarea Regulamentului 
propriu al serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria. 
 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta extraordinara , 
avand in vedere : 
    - Expunerea de motive nr. 4977 din 22 februarie 2012 a Primarului muncipiului 
Alexandria ; 
   - Raportul de specialitate nr. 4978 din 22 februarie 2012 al Directiei Administratia 
Publica Locala ; 
  - Adresa nr.468 din 31.01.2012  a SC ALEXSAL PREST SA; 

  - Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local ; 
   - Prevederile art.45-48 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , 
modificata si completata ;  
   - Prevederile art.29-32 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor , 
modificata si completata ;  
   - Prevederile art.124 alin.(4) si (5) din Ordinul ANRSC nr.110/2007 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor ; 

-Prevderile art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. 
(1) si (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1), (2) si (3), art. 26 alin. (1), 
art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (1); art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. 
(1), (2), (4) şi (5), şi (3), art. 59 si art.61 din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.   
   -Prevederile art. 20 si art. 26  alin.1, 2, 3, 4 si art.27 din HG 247/2011 pentru modificarea 
si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor 
de ambalaje; 
  - Prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ,modificata si 
completata ;  
 -Prevederile art. 59 si 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

  - Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. (6) lit. a pct.14 din Legea nr.215/2001 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si al art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , 
 

HOTARASTE : 
 



                Art.1. Se modifica si se completeaza anexa la HCL nr.158/2007 privind aprobarea 
Regulamentului propriu al serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria , care va avea 
cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .  
               Art.2.  Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.126/2009 cu privire la 
modificarea si completarea HCL nr.158/2007 privind aprobarea Regulamentului propriu al 
serviciilor de salubrizare din muncipiul Alexandria.  

 Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie va transmite prezenta hotarare Institutiei 
Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria 
pentru cunoastere si SC ALEXSAL PREST SA , Politiei Locale Alexandria si altor autoritati cu 
atributii in domeniu stabilite prin lege pentru cunoastere si punere in aplicare .     
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