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Odom 
privind respingerea proiectului de hothrãre privind aprobarea Actului aditional  nr. 2 la Documental 

de pozitie privind modal de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management at 
deeurilor solide In judetul BacAn" 

Consiliul local al orasului Coniijnestj Intrunit in sedinta ordinarä din data de 15.02.2018; 
AvAnd in vedere prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/3 1/CE privind depozitarea 

deeuriIor, transpusã in legis1aa nalionala prin H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deeuri1or, ale Legii 
nrJ01/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile i completarile ulterioare, ale 

O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deeurilor. republicata, CU modificarile §i complethrile ulterioare. ale 

Ghidului solicitantului, Axa prioritara 2 - P08 Mediu, Domeniul Major de Investitie 1 "Dezvoltarea 
sistemelor integrate de management al deeurilor 	extinderea infrastructurii de management al 
deeurilor", ale Statutului Asociaiei de Dezvoltare IntercomunitarA pentru Salubrizare Bacau, precum i 
prevederile Ghidului privind regionalizarea serviciilor de salubrizare a localitätilor, ale Hotãrflrii ur. 
163/20.12.2010 a Consiliului Local Comanesti pentru aprobarea Docurnentului de poziçie privind modul 
de implementare a proiectului Sistern integrat de management al deeuri1or solide in judetul Bacäu" si ate 
Hotärãrii nr. 152/26.11.2013 a Consiliului Local Comãneti pentru aprobarea Actului Aditional nr. 1 la 
Documental de pozie privind modul de implementare a proiectului ,.Sistem integrat de management al 
deeurilor solide in judetul Bacau; 

Adresa cornuna a Consiliului Judetean Bacau - Unitatea de implementare a proiectului 
,,Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" si a Asociatiei dc 
Dezvoltare Intercomunitarea pentru Salubrizare Bacau, inregistrata la Craul Comaneti cu nr. 
39567/19.10.2017, adresa Asociatjei dc Dezvoltare Intercomunitarea pentru Salubrizare Bacau nr. 
233/05.02.2018, inregistrata la Orasul Comaneti cu nr. 	21156/05.02.2018 si adresa nr. 
393/14.02.2018, inregistratã la Oraul Comänesti sub nr. 22623/15.02.2018; 

Vazând Raportul nr. 21349/06.02.2018 al Sefiului serviciului APL si Expunerea de motive 
nr. 21350 din 06.02.2018 a Primarului orasului Comäneti, precurn §i rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Comanesti; 

In temeiul prevederilor art. 36, aIm. (6) liLa) punctul 14, aIm. (7) lit. c), precum si ale art. 45, 
art 115, aIm. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatà, cu modiftcàrile si 
completàrile ulterioare, adoptA urmätoarea: 
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Art.1. Consiliul Local al orau1ui Comàneti respinge proiectul de hotàrare privind aprobarea 

Actului adiçional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul dc implementare a proiectului .,Sistem 

integrat de management al deeurilor solide in judeu1 Bacãu" si mentine in vigoare prevederile HCL nr. 
190/21.12.2017 privind respingerea Actului adilional nr. 2 la Documental dc poziie privind modul de 

implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deeurilor solide in judetul Bacàu". 

Art.2. Prezenta hotárâre va Ii 

orasului Comaneti, Asociaiei 

cunotinA publica in conditiile 

Preedinte de edintaJ 	,'lr 

Consilier local, 
Robert Constantin LAT 
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