
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
__________________________________________________________________________________________________ 

         
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de 
salubrizare  Comunei Frumosu 

 
 

                Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

                -referatul de aprobare nr.10317 din 12.12.2022 prezentat de primarul comunei 
Frumosu,judeţul Suceava               
                -raportul compartimentului de specialitate nr.10318 din 12.12.2022 din cadrul 
Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
 -raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al Comunei Frumosu; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art. 8 alin.(1) şi alin.(3) lit.m) din Legea 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3), art.3, art.4 alin.(1), alin.(2-3-4-5-6-7-8-
9), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.j) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.2 din Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor  

- art.129 alin.(1) din anexa la Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;  

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), 
alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), art.580, art.584, art.587, 
art.590 lit.a), art.591, art.594 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1.Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare a activității de salubrizare  

a Comunei Frumosu, județul Suceava, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.2.Primarul comunei Frumosu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin compartimentul de specialitate.  

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Suceava, 

Primarului comunei, persoanelor fizice și juridice interesate și se va afișa pe site-ul instituției 

                    
          Președintele de ședință,                                                      Contrasemnează: 
                     Niga Alexandru Gabriel                                                 Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                                 Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 29.12.2022 
Nr.157 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;    
Total consilieri locali în funcţie: 13      Prezenți : 12      Voturi:-Pentru :12     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 


