
 
 
 

R O M A N I A  
JUDETUL BACAU 

COMUNA COLONE ŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
                                                  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului si Programului de gospodărire a 
comunei Coloneşti pentru anul 2011 

 
 

                  Consiliul Local al comunei Coloneşti, judeŃul Bacău; 
                  Având în vedere : 
                  -  raportul 343/20.01.2011 al viceprimarului comunei Coloneşti; 
                  -  expunerea de motive nr. 344/20.01.2010 a Primarului comunei Coloneşti ; 
                  - Legea nr.265/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 – privind 
protecŃia mediului – modificată şi completată ; 
                  - prevederile O.U.G nr. 114/2007  privind modificarea şi completarea O.U.G. 
nr. 195/2005 privind protecŃia mediului – modificată şi completată ; 
                  - prevederile Legii nr.24/15.01.2007, privind reglementarea şi administrarea 
spaŃiilor verzi din zonele urbane – republicată ; 
                  - Legea nr.426/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.78/16.06.2000 privind 
regimul deşeurilor – modificată şi completată ; 
                  - prevederile  Legii nr.224/2008, privind aprobarea prin OrdonanŃei de 
UrgenŃă nr.92/2007 pentru modificarea Legii nr.101/25.04.2006 privind serviciul de 
salubritate al localităŃilor; 
                  - prevederile art.8 din OrdonanŃa nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea 
localităŃilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr.515/2002 – modificată şi completată 
; 
                  - Legea nr.112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor 
nr.107/1996; 
                  - Ordinul nr.1466/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 1549/2008 – privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaŃiilor verzi – 
modificat şi completat ; 
                  - O.U.G. nr.164/2008 pentru modificarea O.U.G. nr.195/2005 privind 
protecŃia mediului – modificată şi completată ; 
                  - Legea nr.195/2006 - Legea-cadru a descentralizării ; 
                  - rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Coloneşti ; 
                  - în baza dispoziŃiilor art.36 alin2 lit.b, alin 4, lit.f, alin. 5 lit.c, art. 45 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001 – republicată şi 
modificată. 
 
 
 



 
 
 
 

HOTĂRĂSTE: 
 

                  Art.1 . Se aprobă Regulamnetul si Programul de gospodărire a comunei 
Colonesti pe anul 2011 - conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                  Art.2 . Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către viceprimarul 
comunei Coloneşti, de către compartimentele de specialitate, potrivit competenŃelor şi va 
fi comunicată Primarului comunei Coloneşti, InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Bacău în 
vederea exercitării controlului de legalitate. 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE SEDINłĂ,                            AVIZ DE LEGALITATE, 
                Faleş Marlena                                         SECRETARUL  COMUNEI 
                                                                                                Brandiu Ionel 
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