ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA POLOVRAGI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.33 din 16.03.2022
privind sus{inerea Consiliului Jude{ean Gorj in demersurile de accesare a fondurilor UE
pentru implementarea mlsurilor in domeniul managementului deEeurilor la nivelul
jude(ului Gorj
Consiliul Local al Comunei Polovragi, judeful Gorj;
Avdnd in vedere:
- insliintarea Consiliului Jude{ean Gorj nr. 3370125.02.2022, inregistratS la Primdria
Comunei Poloragi cu nr. 2096128.02.2022,
- Referatul de aprobare nr. 2096128.02.2022 al primarului comunei Polovragi, judetul
Gorj,
- Prevederile art. 17 alin.5 din Ordonan{ei de Urgen}6 a Guvernului nr. 9212021 privind
regimul degeurilor;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localitdlilor, republicatd, cu
modifi cdrile ulterioare,
- Prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 2112002 privind gospoddrirea localitdlilor urbane
gi rurale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Prevederile art. 129 alin.2,lit. d) qi alin. 7 lit. i) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,
- Raportul de specialitate nr. 2778116.03.2022,
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In temeiul art. 139 alin. I din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,

uorARAgre:
Art.1. Se aprobd sustinerea Consiliului Judelean Gorj in demersurile de accesare a
fondurilor UE pentru implementarea mdsurilor in domeniul managementului deqeurilor la nivelul
judelului Gorj.
Art.2. Prevederile prezentei hotlrdri vor fi duse la indeplinire de primarul comunei gi
Compartimentul Urban ism, amenaj are teritoriu, di scipl ina in constucli i.
Art.3. Prezenta hotdrdre se comunicd primarului comunei Polovragi, Compartimentului
Urbanism, amenajare teritoriu, disciplin[ in constuc]ii din aparatul de specialitate al primarului
comunei Polovragi gi Instituliei Prefectului - Judelul Gorj.
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinla extraordinard de indata a Consiliului Local
Polovragidin data de l6 martie2022 cu I I voturi pentru,0 voturi impotrivd,0 ablineri din 1l
consilieri prezenli din 11 consilieriin functie
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Contrasemneazd pentru legalitate,
Secretar general comunS,
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