
ROMANIA  

JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL USUSAU 

  

 PROIECT DE HOTARARE  
Din  

18 IANUARIE 2018 

           privind  aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea  localităţilor comunei USUSAU pentru 

anul 2018 

 

 Consiliul local al comunei USUSAU  întrunit în şedinţă ordinară lunara din data de 25 IANUARIE 

2018 

 Având în vedere : 

- Referatul si Expunerea de motive nr. 199 din 18.01.2018 privnd propunarea de aprobare a 

Programului de măsuri privind gospodărirea  localităţilor comunei USUSAU pentru anul 2018;            

- Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

locală; 

- Raportul comisiei de specialitate reprezentat de Rosianu MIhaiela Ioana – Secretarul Comunei 

Ususau ; 

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005, privind protecţia mediului, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.211/2011, privind regimul deseurilor; 

- Prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin. (2), art. 12 din Legea nr.515/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului 

României nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- Prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţilor 

aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) litera b) şi  d), alin. (4) litera e), alin (6) litera a) pct. 9 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificarile si completarile ulteriuoare; 

- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei;  

 În temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1)şi art.49 alin (1) alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se aprobă Programul de măsuri  privind gospodărirea  localităţilor rurale a comunei 

USUSAU pentru anul 2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. – Prezentul program se aduce la cunostinta publică prin afişare în toate satele aparţinătoare 

comunei USUSAU de către viceprimarul comunei . 

 ART.3 Prezenta  hotarare se comunica cu : 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- D-l  TOLE FLORIN - Primarul comunei Ususau; 

- D-l VASIESCU IONEL – Viceprimarul Comunei Ususau; 

- Postul de Politie Ususau; 

 

             INTOCMIT,                                       AVIZAT LEGALITATEA 

                        VASIESCU IONEL                    SECRETAR -   Jr. ROSIANU MIHAIELA-IOANA 
 


