ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI

HOTĂRÂRE
privind acordarea mandatului special domnului primar, Iulian Durlan pentru a
vota în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău excluderea Unității
Administrativ-Teritoriale Comănești din Cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și Actului
Constitutiv al ADIS Bacău
Consiliul local al comunei Caiuti întrunit în şedinţa ordinara din luna aprilie 2014
Având în vedere prevederile prevederile art.867-870 din Codul civil, republicat;
prevederile art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata; prevederile art. 59 lit. d) din Legea
211 / 2011 privind regimul deseurilor; prevederile art. 16, alin. 2, lit. j, coroborat cu art.
21, alin.1, din StatutulAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare
Bacau, prevederile Contractului de Finantare nr.131826/11.04.2011 incheiat intre
Consiliul Judetean Bacau si Ministerul Mediului si Padurilor in vederea implementarii
proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”, ale
Hotararii Adunării Generale a Asociaților ADIS Bacău nr. 11/ 27.02.2014 pentru
aprobarea Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
Avand in vedere adresa nr. 3497/30.04.2014 a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacău privind necesitatea acordării mandatului
special pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților a ADIS Bacău excluderea
Unității Administrativ- Teritoriale Comănești din cadrul ADIS Bacău, modificarea
Statutului și a Actului Constitutiv al ADIS Bacău ;
Văzând HCL nr. 1/ 07.04.2014 a Consiliului Local Comănești.
Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Caiuti nr.3498/30.04.2014,
Raportul nr. 3499/30.04.2014 al secretarului comunei Caiuti, precum şi rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Caiuti.
În temeiul art.36 alin.2 lit.d) alin.4 lit.f) si alin.6 lit.a), pct.14, precum şi al art.45
alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.Se acordă mandat special domnului primar, Iulian Durlan, identificat prin
C.I. Seria XC, nr. 767616, CNP 1671223044466, eliberat de SPCLEP Onesti, la data de
03.03.2011, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău excluderea
Unității Administrativ-Teritoriale Comănești din Cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, precum și modificarea Statutului și Actului
Constitutiv al ADIS Bacău
Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate, Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va
fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

Presedinte de sedinta,
MARCUT ION

Contrasemneaza,
SECRETARUL COMUNEI,
CAPATINA RAMONA

Hotararea nr. 26/30.04.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 14 voturi pentru si o abtinere.

Nr. _______ / ____.___.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special domnului primar,
Iulian Durlan, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău
excluderea Unității Administrativ-Teritoriale Comănești din Cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și
Actului Constitutiv al ADIS Bacău

Judeţul Bacău implementează la această dată, din fonduri POS Mediu, proiectul
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, în baza Contractului
de Finanţare nr.131826/11.04.2011 semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Având în vedere faptul că, în cadrul acestui Proiect:
- la sfarsitul lunii mai a anului 2013, au fost finalizate lucrarile de constructie la
cele
trei
obiective
ale
Contractului
de
lucrari
nr.
2887/21.03.2011/015/11.04.2011 (CL2) „Construirea statiei de sortare,
compostare Onesti si a statiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlau si Gaiceana ;
-

la jumatatea lunii octombrie 2013 s-a finalizat livrarea catre Consiliul Judetean
Bacau a echipamentelor de precolectare deseuri solide, in cadrul Contractului nr.
3960/343/28.03.2012,

este absolut necesara demararea procedurii de concesionare a serviciului de de
operare instalații a deseurilor municipale in judetul Bacau.
Conform prevederilor art.12, alin.(2) din Legea nr.101/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații
deseuri municipale, se poate atribui numai pe baza hotararii privind stabilirea procedurii de
delegare a gestiunii, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ
teritorialesau si ulterior de Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Salubrizare Bacau.
Deoarece delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice se poate face, conform
prevederilor art 30, alin. (2), doar pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a
costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate, S.C. FICHTNER
ENVIRONMENTAL S.R.L. a transmis prin adresa nr. 17-0368/UIP/ADIS/20.02.2014,
varianta finala a Studiului de oportunitate tehnică și financiară pentru organizarea

procedurii de atribuire a contractului de delegare a serviciului de operare a
instalațiilor de deșeuri.
De asemenea, firma de consultanta a intocmit si inaintat catre Județul Bacau si
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, forma finala a
Documentatiei de atribuire pentru operare instalații deseuri municipale.
Având în vedere HCL nr.1/ 07.04.2014 al Consiliului Local Comănești privind
respingerea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de
deșeuri în Județul Bacău.
In baza prevederilor art.23, alin.(4) din Legea nr.51/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare si prevederilor art. 16, alin (2), lit.j), raportat la prevederile art. (20),
alin. (7) și art. (21), alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Salubrizare Bacau, se impune aprobarea mandatării domnului primar, Iulian Durlan.
Având în vedere cele anterior precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre
privind acordarea mandatului special domnului primar, Iulian Durlan pentru a vota
în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău excluderea Unității AdministrativTeritoriale Comănești din Cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și Actului Constitutiv al ADIS Bacău
PRIMAR,

Nr. ______ din _____.____.2014
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special domnului primar,
Iulian Durlan pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău
excluderea Unității Administrativ-Teritoriale Comănești din Cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și
Actului Constitutiv al ADIS Bacău
Judeţul Bacău implementează la această dată, din fonduri POS Mediu, proiectul
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, în baza Contractului
de Finanţare nr.131826/11.04.2011 semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Avand in vedere faptul ca, in cadrul acestui Proiect:
- la sfarsitul lunii mai a anului 2013, au fost finalizate lucrarile de constructie la
cele
trei
obiective
ale
Contractului
de
lucrari
nr.
2887/21.03.2011/015/11.04.2011 (CL2) „Construirea statiei de sortare,
compostare Onesti si a statiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlau si Gaiceana ;
-

la jumatatea lunii octombrie 2013 s-a finalizat livrarea catre Consiliul Judetean
Bacau a echipamentelor de precolectare deseuri solide, in cadrul Contractului nr.
3960/343/28.03.2012,

este absolut necesara demararea procedurii de concesionare a serviciului de de
operare instalații a deseurilor municipale in judetul Bacau.
Conform prevederilor art.12, alin.(2) din Legea nr.101/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații
deseuri municipale, se poate atribui numai pe baza hotararii privind stabilirea procedurii de
delegare a gestiunii, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ
teritorialesau si ulterior de Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Salubrizare Bacau.
Deoarece delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice se poate face, conform
prevederilor art 30, alin. (2), doar pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a
costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate, S.C. FICHTNER
ENVIRONMENTAL S.R.L. a transmis prin adresa nr. 17-0368/UIP/ADIS/20.02.2014,
varianta finala a Studiului de oportunitate tehnică și financiară pentru organizarea

procedurii de atribuire a contractului de delegare a serviciului de operare a
instalațiilor de deșeuri.
De asemenea, firma de consultanta a intocmit si inaintat
catre Județul Bacau si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau,
forma finala a Documentatiei de atribuire pentru operare instalații deseuri municipale.
In baza prevederilor art.23, alin.(4) din Legea nr.51/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare si prevederilor art. 16, alin (2), lit.j), raportat la prevederile art. (20),
alin. (7) și art. (21), alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Salubrizare Bacau, se impune aprobarea mandatării domnului primar, Iulian Durlan.
Având în vedere HCL nr.1/ 07.04.2014 al Consiliului Local Comănești privind
respingerea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de
deșeuri în Județul Bacău.
Având în vedere cele anterior precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre
privind acordarea mandatului special domnului primar, Iulian Durlan pentru a vota
în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău excluderea Unității AdministrativTeritoriale Comănești din Cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și Actului Constitutiv al ADIS Bacău.

Întocmit,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

