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REFERITOR : Aprobare Regulament de functionare a Platformei de depozitare si 
gospodarire a gunoiului de grajd in cadrul programului de combatere a poluarii cu 

·nutrienti 

Consi/ÎU/ Local al Comunei Prejmer, intrunit azi 7.04.2015 in sedinta ordinara,vazand 
adresa SC Hidro Saf Corn Srl nr.2278/26.01.2014, referatul nr.247-912015 intocmit d e  

· compartimentul din cadrul aparatului de specialitate ai primarului, Hotararea Consiliului Local 
Prejmer nr. 75 din 23 decembrie 2014 cu privire la darea In administrare a Platformei de 
depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a bunurilor livrate in cadrul proiectului 
"Controlul Integrat al Poluari cu Nutrienti" p roiect derulat de catre Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatlce din Romania (MMSC) prin Unitatea .de Management al Proiectului 
"Controlul Integrat al Poluari cu Nutrientl" (UMP-INPC) raportul nr. 259212015 al comisiei de 
specialitate, dezbaterile in plenul sedintei, 

In temeiul ari. 36 si 45 din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale, 
republicata; 

HO TA R A STE 

Art. 1. Se aproba Regulamentul de functionare al Platformei de depozitare si 
gospodarire a gunoiului de grajd in cadrul programului de combatere a poluarii cu nutrienti, 
intocmit de catre operatorul de salubritate SC Hidro Sai Corn Srl , c·u sediul in comuna 
Prejmer, str. Mare nr.574, judetul Brasov, conform anexei parte integranta din prezenta. 

Art.2. Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei. 
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Difuzare {j} Colectie 2. Institutia Prefectului Bv.3. Dosar A,412015 4. Primar, 5. Biroul agricol 
6. SC Hidro Sai Corn SRL 


