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NR. 9 din  31.01.2018 

Privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a 

gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 

 

 Consiliul Local al comunei Gaiceana, judetul Bacau, întrunit în şedinţa ordinară; 

 În baza prevederilor Ordonanței Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţiinr.26/2000, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale Legii serviciului de 

salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevederile art. 116, alin.3 din Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 

nr.100/2016,cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al  

comunei Gaiceana, nr.13/2009,privind aprobarea participării COMUNEI GAICEANA, din 

judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, precum şi ale art.5, alin.(1), lit.”f” și art.17, alin.(2), 

lit.”g” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău; 

 Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău, nr. 2796 din  20.12.2017 ; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Gaiceana nr.59/05.01.2018, raportul 

compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr. 87 din  08.01.2018 , precum şi rapoartele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al al comunei Gaiceana; 

 În temeiul art.13, al art. 36, alin.(2), lit. ”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14, art.45, alin.(1), al 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

 Art.1. Se aprobă atribuirea contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii 

serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău către Asocierea S.C. ECO SUD 

S.A. București–liderul asocierii, S.C. HIGH– SORTING S.A.București și S.C. ANDUNA 

SERVIMOB S.R.L.București. 
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 Art.2.Se aprobă contractul privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de 

operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.3.Se mandatează reprezentantul Comunei Gaiceana, domnul ABDULA STEFANEL, 

să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău aprobarea celor prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre. 

 Art.4.Se împuternicește Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău ca, în numele și pe seama Comunei GAICEANA, să încheie contractual privind delegarea 

prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău cu 

Asocierea S.C. ECO SUD S.A. București–liderul asocierii, S.C. HIGH- SORTING 

S.A.București și S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L.București. 

 Art.5. Se aprobă virarea taxei speciale de salubritate conform PlanuluiAnual de Evoluție 

a taxelor și tarifelor și în conformitate cu mecanismul financiar pentru plată prevăzut in 

Documentul de Poziție și Actele Aditionale nr.1 si 2 la acesta. 

 Art.6.Prezenta hotărâreva fi comunicată Primarului Comunei Gaiceana, Asociației de 

Dezoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău șiva fi adusă la 

cunostință publică, conform 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) 

 


