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JUDETUL BACAU 
COMUNA COLONESTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRĂRE 

pentru aprobarea Actului adiţional nr.1 la  
Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului 

 „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” 
  

Consiliul Local Colonești, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.11.2013; 
Văzând Expunerea de motive nr.4568 din 18.11.2013 a Primarului comunei 

Colonești si Raportul nr.4569 din 18.11.2013 al Viceprimarului comunei Colonesti, precum 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al UAT nr.4571 din 18.11.2013; 

Hotărârea nr. 13/23.03.2012 a Consiliului Local al oraşului Slănic Moldova; 
Luând în considerare Hotărârea nr.95/23.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului 

Moineşti. 
Adresa comuna a Consiliului Judetean Bacau – Unitatea de implementare a 

proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau si a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, inregistrata la Primaria 
Colonești cu nr.4538 din 15.11.2013 

Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind 
depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr.349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor, ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ghidului solicitantului, Axa 
prioritară 2 – POS Mediu, Domeniul Major de Investiţie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate 
de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, ale 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, precum şi 
prevederile Ghidului privind regionalizarea serviciilor de salubrizare a localităţilor, ale 
Hotărârii nr.53 din 17.12.2010  a Consiliului Local Colonești pentru aprobarea 
Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău" ; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), d), e), alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.e) 
și f), alin (6) lit.a) pct.14 coroborat cu art.45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.  Se aprobă Actul adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de 
implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul 
Bacău”, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 . Se împuterniceşte domnul Mîrzac Iancu Valentin, Primarul comunei Colonești, 
să semneze Actul adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de implementare al 
proiectului  „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”. 
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 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate, Consiliului 
Judetean Bacau – Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al 
deseurilor solide in judetul Bacau”, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău,  Consiliului Local Slănic Moldova, Consiliului Local Moineşti, 
Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 

 

 

 
     PREŞEDINTE DE SEDINTA,                                         
                Bîrsan Neculai                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                 SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                     Brandiu Ionel 
 
 
 
 
 
Nr.49 
Din 20.11.2013 
 

 

Adoptata cu 11 voturi “pentru”,11 “impotriva”,0.”abtineri”0 
Au fost prezenti 11 consilieri din cei 11 aleși  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


