
ROMÂNIA 
JUDEłUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONE ŞTI  
 

  
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de 
„Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare 
şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeŃul Bacău” 

 
Consiliul local al comunei Colonesti întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
01.07.2011; 
Luând în considerare: 
- Directiva Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea 
deseurilor, transpusă în legislaŃia naŃională prin H.G. nr.349/2005 privind 
depozitarea deseurilor; 
- Decizia Consiliului CE 2003/33/EC de stabilire a criteriilor si procedurilor 
de acceptare a deseurilor la depozitele de deseuri, transpusă în legislaŃia 
naŃională prin O.M. nr.95/2005 de stabilire a criteriilor si procedurilor 
preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare, precum si lista nationala 
de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;  
- Prevederile art.11, alin.(3) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile  art. 31 alin. (2) din  Legea nr 51/2006- Legea serviciilor 
comunitare de utilităŃi publice, modificata si completata prin OUG 
n.13/2008  
- Prevederile art. 17, alin. (1), lit. „c” din Documentul de pozitie privind 
modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de mnagement al 
deseurilor solide din judetul Bacău”, aprobat prin HCL nr.53 din 17.12.2010 
precum şi prevederile Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Salubrizare Bacău ; 

Având în vedere adresa nr. 206/04.07.2011 a AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la Consiliul Local al 
comunei Colonesti sub nr.1980 din 05.07.2011; 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Colonesti 
nr.1992 din 07.07.2011, Raportul nr.1991 din 07.07.2011 al 
Compartimentului de specialitate, precum şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Colonesti; 
 În temeiul art. 36 (2) lit. „b” şi „d”, precum şi art. 45 (1)  din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



  
HOTĂRĂŞTE, 

 
Art.1 . Se aproba Documentatia de atribuire pentru contractul de 

„Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi 
valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeŃul Bacău”, in 
urmatoarea structura: Sectiunea 1 - Fisa de date, Sectiunea 2- Caiet de 
sarcini, Sectiunea 3 – Formulare, Sectiunea 4 - Conditii contractuale, 
Sectiunea 5 - Regulamentul serviciului de salubrizare - constituita in anexa 1. 
 
 Art.2 . Se aproba licitatia deschisa ca procedura pentru atribuirea 
contractului de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de 
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în 
judeŃul Bacău” 
  

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, Prefectului JudeŃului Bacău şi va 
fi adusă la cunoştinŃă publică în condiŃiile legii. 

 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                         
             Dănăilă Corneliu          
 
 
 
 
 

                            CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL COMUNEI COLONESTI, 

                                                             Brandiu Ionel 
 
 
 
 
 
Nr.43 
din 01.07.2011 


