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HOTARARE 

NR.5 DIN  31.01.2018 
pentru respingerea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău a orașului Dărmănești 

 

Consiliul local al comunei Gaiceana, judetul Bacau,întrunit in sedinta ordinara din data de  

31.01.2018 ; 

Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European nr. 1999/31/CE privind depozitarea 

deșeurilor, transpusă în legislațianațională prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea 

deșeurilor, ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, ale 

art.12, alin. (4) și (5), ale art.16 alin.(2) lit. h) și j), ale art.20 alin.(3) și ale art.21 alin.(l) din Anexa nr.2 la 

Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.12 alin.(4) și (5), ale art.16 alin.(2) lit. h) și j), ale art.20 și 

ale art.21 alin.(l) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu 

modificările șicompletările ulterioare, precum și ale art.13 alin.(l) pct.9 și 10, ale art. 18 din Contractul de 

concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul 

Bacău 180/2357/06.05.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

Vazand: 

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 

nr.2547 din  29.11.2017, prin care propune excluderea orasului Darmanesti din ADIS Bacau; 

-adresa nr. 19154 din  14.12.2017 a UAT-Oras  Darmanesti, prin care motiveaza ca nu este este acord cu 

excluderea din cadrul ADIS Bacau; 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Gaiceana, inregistrata sub nr. 4960 din  28.12.2017; 

 -Raportul viceprimarului comunei Gaiceana, inregistratat sub  nr.4961 din  28.12.2017; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului localGaiceana; 

În temeiul prevederilor art.36, alin.(6) lit.a) punctul 14, alin.(7) lit.c), ale art.45, alin.(2), lit.f si 

art.115, alin.(1), lit.b  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.l. Se respinge  excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău a orașului Dărmănești. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată,primarului comunei Gaiceana, 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Institutiei Prefectului Judeţului Bacău 

și va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 

      Consilier local,                                                                       Secretar comuna 

     CODREANU TITI                                                                  Fodor Tatiana 

 

 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 11 voturi  pentru  (11 

consilieri prezenti) 


