
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA

HOTARARE
privind aprobarea finantdrii de la bugetul comunei chiajna a programului Unitar de

Acfiune pentru Deratizare si Dezinseclie in anul 2019

Consiliul Local al comunei Chiajna intrunit in sedinta ordinara din data de 28.06.2019:
AvAnd in vedere:

- Raportul de specialitate al secretarului comunei Chiajna nr.19431111 .06.2019;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Chiajna nr. 1 916g/10.06.20,1 g;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei chiajna;
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deralizare, Dezinsectie, Dezinfeclie
Bucuregti privind inaintarea spre avizare a Regulamentului al serviciului de salubrizare -activitdlile de deratizare, dezinseclie 9i dezinfeclie nr. 11763/31.05.201g, inregistrata la
Primaria comunei Chiajna sub nr. 18285/03.06.20.19;

In conformitate cu prevederile:
' AtI. 2 alin (3) lit. k) din Legea nr. 10112006 a serviciului de salubrizare a localitetilor,
republicati gi cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- Art. 4 din Legea nr. 9912014 pentru modificarea 9i completarea Legii serviciului de
salubrizare a localitililor nr.1 01 12006:
- Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitili publice, republicatd
$i cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Art. 103 alin. (1), alin. (6) 9i alin. (7) din ordinul A.N.R.s.c. nr.8212015 privind aprobarea
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localitdlilor, modificat 9i completat de
Ordinul A.N.R.S .C nr. 520t2018:

In temeiul prevederilor art.
nr. 21512001 privind administratia
ulterioare;

HOrAnAgre:
Art. 1. se aprobd programul Unitar de Acliune pentru anul 2019 prevdzut in Anexa

care face parte integrantd din prezenta hotirdre.
Art. 2. se aprobd finanlarea de la bugetul locar ar comunei chiajna a programul

Unitar de Acliune pentru anul 2019 prevdzuttaZrt. L

Presedinte de sedi

cadrul aparatului de specialitate al
f ntercomunitard pentru Deratizare,
indeplinire precum si Institutiei
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Consilier,

36 alin. (2) lit. d), alin. (7) tit. c) 9i art.45 atin. (2) din Legea
publici locali, republicatd, cu modificdrile gi completarile

Art. 3 Hotararea va fi comunicata Serviciilor din
Primarului Comunei Chiajna 9i Asocialiei de Dezvoltare
Dezinseclie, Dezinfeclie Bucuregti p-entru aducere ra
Prefectului judetului llfov, in vederea verificarii legalitatii.
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Anexa la HGL Chiajna nr. 5- privind aprobarea flnan$rii de la bugetul
Gomunei Chiajna a Programului Unltar de Acflune pentru Deratizare 9i
Dezinsecfie in anul 2019

PUA 2019 CHIAJNA

DERATIZARE

DEZINSECTIE

DETARVIZARE

tratameme

I 2 3

A1 Cimitire 3



CAPUSE

Obiect

1 2 3

1

Zone cu vegetalie: parcuri, gredini publice, locuri de agremet, cimitire, spatii,

Terenuri aferente imobilelor cu spatii destinate locuintelor colective- asociatii

de locatari/proprietari, camine de elevi, locuinte sociale etc (teren aferent);

etc- tratamente de solin sistem ULV
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