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RROOMMÂÂNNIIAA 

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU  

CCOOMMUUNNAA    GGAAIICCEEAANNAA 

--CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL-- 
TTeell::  00223344..228833661144,,  ffaaxx::  00223344  228833667744  

EE--mmaaiill  ::  ggaaiicceeaannaa@@yyaahhoooo..ccoomm  

 
HOTĂRÂRE 

NR.17 din  23.03.2018 
 

pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 

 
Consiliul local al comunei Gaiceana, judetul Bacau,intrunit in sedinta 

ordinara din data de 23 martie 2018; 

Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European nr. 1.999/31/CE 

privind,depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională 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 și completările ulterioare; 

Luând în considerare adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău nr .577 din  07.03.2018  si 745 din  21.03.2018, precum 

și  Hotărârile Consiliului Local al Orașului Comănești nr.3 din 30.01.2018 si 

privind aprobarea atribuirii Contractului de concesionare pentru delegarea 

gestiunii serviciului de operare instalaţii deșeuri municipale în județul Bacău si 
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nr.32 din 15.02.2018, privind respingerea proiectului de hotarare privind 

aprobarea atribuirii si incheierii contractului de delegare prin concesionare a 

gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau; 

Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Gaiceana, inregistrata 

sub nr. 1102 din  09.03.2018, Raportul compartimentului de specialitate, 

inregistrat sub nr. 1101 din  9.03.2018,precum și rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al comunei Gaiceana ; 

In temeiul prevederilor art.36, alin.(6) lit. a) punctul 14, alin.(7) lit. 

c),precum și ale art.45, alin.(2),lit. f), din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aprobă excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. 

Art.2. Se aprobă analizarea și calcularea consecințelor economico-

financiare ale excluderii prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, precum și 

recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul 

asociației exclus. 

Art.3. Se aprobă modificarea actului constitutiv și statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău corespunzător prevederilor 

art.l din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuternicește Dnul ABDULA STEFANEL,având calitatea de 

reprezentant al Comunei  Gaiceana,în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate 

cu prevederile art.l, art.2 și art.3 din prezenta hotărâre în adunarea generală a 

asociației. 

Art.5. Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, pentru ca, în numele și pentru Județul 

Bacău, să semneze actele adiţionale privind modificarea 
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actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate,Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului 

Bacău și va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 

                                    CONSILIER LOCAL,                               SECRETAR COMUNA, 

                                       Bugulet Vasile                                        Fodor Tatiana 

 

 

 

 

 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 7 voturi  pentru, 3 voturi impotriva si 1 abtinere  (11 

consilieri prezenti) 

 

  


