CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 54
Din 30.05.2013
Privind somarea operatorilor economici de pe raza ora ului tei
să reducă la sursă cantitatea de de euri prin colectare selectivă i să
încheie contracte de depozitare a de eurilor nepericuloase nereciclabile
doar cu depozitele autorizate.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate- expunere de motive,
înregistrat la nr. 1539/2013 întocmit de d-na Scridon Valeria, inspector de
specialitate în cadrul Serviciului UAT din Primăria ora ului tei, prin care
solicită aprobarea somarea operatorilor economici de pe raza ora ului tei
să reducă la sursă cantitatea de de euri prin colectare selectivă i să
încheie contracte de depozitare a de eurilor nepericuloase nereciclabile doar
cu depozitele autorizate.
Văzând adresa cu nr. 7206/20.05.2013 de la Agen ia pentru
Protec ia Mediului Bihor, înregistrată la sediul Primăriei ora ului tei sub.
nr. 1507/21.05.2013.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6) lit. „a”nr. 9, ale art. 45 şi art.
115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se somează operatorii economici de pe raza ora ului tei să
reducă la sursă cantitatea de de euri prin colectare selectivă i să încheie
contracte de depozitare a de eurilor nepericuloase nereciclabile doar cu
depozitele autorizate(în jud. Bihor, ECO BIHOR SRL).
Art. 2- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, Jud.Bihor, consilierul juridic al Consiliului Local al
oraşului Ştei şi Serviciul UAT;
Art. 3– Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Consiliul Judeţean, Bihor;
- Agen ia pentru Protec ia Mediului Bihor;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PĂULA EMIL NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

