
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA COLONE ŞTI 
CONSILIUL LOCAL   

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea luarii  în administrare a unui nu mar  
 de 459 unităţi de compostare individuală 

 
 

Consiliul local al comunei Coloneşti întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2012; 
Având în vedere prevederile art.867-870 din Codul civil, republicat, al art.123 alin.(1) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, 
ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; art.2, alin. (3) si ale art. 4 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 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 
Consiliului Local Colonesti nr.43/17.12.2010 pentru aprobarea Documentului de poziţie privind modul 
de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău" 
precum şi ale Hotararii Consiliului Judetean Bacau nr.30/24.05.2012  privind darea in administrare, a  
unitatilor de compostare individuala a deseurilor, in scopul realizarii proiectului de interes comun 
,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide in Judetul Bacau”. 

Având în vedere adresa Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management 
a deseurilor in judetul Bacău” nr.6487/23.05.2012, înregistrată la Consiliul Local al comunei Colonesti 
sub nr.1774/23.05.2010; 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului nr.1779/24.05.2012, Raportul nr1776/24.05.2012 
al d-nei Miron Elena Doiniţa, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Coloneşti; 
 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, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1.  Se aprobă luarea în administrare a unui nr. de  459 unităţi de compostare individuală, 
proprietate a Judeţului Bacău, achiziţionate in baza Contractului de furnizare nr. 3960/28.03.2012, prin 
Proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Bacău” cu finanţare prin Axa 2 POS 
Mediu, date în administrarea Unitatii Administrativ Teritoriale Colonesti prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Bacău nr.30/24.05.2012, pe perioada duratei de viaţă tehnică. 
 
Art.2.  În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri se va întocmi un proces-verbal de 
predare primire a unităţilor de compostare individuală cu Judeţul Bacău, cu evidenţierea numărului de 
inventar al fiecărui bun şi a datei la care expiră durata tehnică de viaţă a acestora.  
 
Art.3.  (1) Toate unităţile de compostare individuală vor fi date în comodat utilizatorilor serviciului 
public de salubrizare – persoane fizice, din Unitatea Administrativ Teritoriala Coloneşti, cu care se va 
încheia individual,  pentru fiecare unitate de compostare pusă la dispoziţie,  câte un proces-verbal de 
predare-primire care va cuprinde în mod obligatoriu: datele de individualizare a bunului, durata de 
viaţă tehnică a bunului, data la care bunul trebuie restituit Consiliului Local Colonesti  şi răspunderea 
utilizatorilor pentru deteriorarea bunului înainte de expirarea duratei sale de viaţă tehnică (8 ani),  
datorată utilizării necorespunzătoare a bunului.  

(2) La procesul-verbal de predare-primire încheiat cu utilizatorii va fi ataşat un ghid cu 
instrucţiunile de utilizare şi prin grija Consiliului Local Colonesti va fi făcut instructajul utilizatorilor, 
în vederea utilizării corecte a bunurilor.  



 
 
 

Art.4.  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are drept de monitorizare 
asupra utilizării corespunzătoare a unităţilor de compostare individuală date în administrare Unitatii 
Administrativ Teritoriale Colonesti. 
 
Art.5.  (1) In termen de 120  zile după expirarea duratei de viaţă tehnică a unităţilor de compostare 
individuală (8 ani), Unitatea Administrativ Teritoriala Colonesti  le va restitui integral Judetului Bacău 
pentru a putea fi casate, pe bază de proces-verbal de predare-primire cu evidenţierea numărului de 
inventar al fiecărui bun.  
    (2) Unitatea Administrativ Teritoriala  răspunde pecuniar până la limita valorii de achiziţie a 
tuturor unităţilor de compostare individuală pe care nu le poate restitui Judetului la termen. 
 
Art.6.  Se imputerniceste Dl Mîrzac Iancu Valentin – Primarul Comunei Colonesti, sa semneze 
Contractul de administrare aferent unitatilor de compostare individuala, care se preiau in adminstrare 
conform art.1 din prezenta. 
 
Art.7.  Prezenta hotărâre va fi comunicata Consiliului Judetean Bacau, Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau,  Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică în condiţiile legii. 
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