
 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R 
 

                                                                                                                                   P R O I E C T 

 

 

HOTĂRÂRE  

 

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a platformei de colectare si managementul 

gunoiului de grajd în comuna Frătăuții Noi, judeţul Suceava 

 

 

Consiliul local al comunei  Frătăuții Noi, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Frătăuții Noi, dl. Olari George , înregistrat sub nr. 1046  din 

01.02.2022 

- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat  sub nr.1047 din 01.02.2022; 

- Avizul Comisiei de specialitate  nr._________ din 03.03.2022; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 71/27.07.2016, înregistrat la primăria Frătăuții 

Noi sub nr. 6373/27.07.2016 privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei "Construire 

platformă comunală de depozitare a gunoiului de grajd şi dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea 

amenajărilor destinate depozitării gunoiului de grajd, în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava”; 

- procesul verbal de predare-primire a platformei comunale de depozitare a gunoiului de grajd din 

comuna Frătăuții Noi, județul Suceava, înregistrat la Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor sub 

nr.188986/09.08.2016, respectiv la Primăria comunei Frătăuții Noi sub nr. 6365/27.07.2016; 

- prevederile Manualului de operare a platformelor de gunoi de grajd (2012) elaborat de Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor - Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi”; 

- prevederile H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; 

- prevederile art.30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) Îit. i) şi n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

        -în temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă Regulamentul de funcţionare a platformei comunale de depozitare şi gospodărire a 

gunoiului de grajd, edificată în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi” şi aflată în domeniul public al Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, regulament prevăzut în 

Anexa nr.  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul comunei Frătăuții Noi va asigura, prin aparatul de specialitate, ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 



 Art.3.Secretarul general al comunei Frătăuții Noi va comunică Primarului comunei, Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Suceava, autorităţilor si instituţiilor publice, persoanelor interesate şi va aduce la 

cunoştinţă publică, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege, prezenta hotărâre. 

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

OLARI GEORGE 

 

 Avizat pentru legaliatate, 

           Secretar general comună, 
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