ROMANIA
JUDF I LII BAC 4U
COMLTNA BUCIUMI
CONSILILTL LOCAT

.

HOTARAREA
Nr.12 din 20 martie 2018

priviDd aprobarea exclud€rii din Asociatia de Dezvoltare
l[tercomunitari pentru Salubrizale Baciu a ora$ului Comanesti

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judetul Bacau, intrunit ir'r sedinta ordinara in data
de 20 maftie 2018i
Vazand expunelea de motive prezentata de primarul comunei, inregistrata ls nr 11 17
din 7.03 2018, ref'elatul de necesitate nr 1096/t din 7 03.2018 prezentat de viceprimarul
comunei si adresa nt.577 din 7 03.2018 tlansnisa de Asociatia de Dezvoitare Intercomunitan
pentru Salubrizare Bacau, inregistrata la Prinaria Comunei Bucjumi la nr. 1096 din 7 03.2018;
ln conformitate cu prevederile Directivei Consiliului European nr. 1999/3 1/CE privind
depozitarea deEeurilor, transpusA in legislafia na[ional5 prin Hot[ralea Cuvernului nr.349/2005
privind depozitarea deqeuliior', ale Legii nr 101/2006 p vind serviciul de salubrizate a
localitililor, republiaata, cu modificdrile ti completirile ulteioare, ale Legii \'tt.21ll20l1
privind |egifirul deleufilor, republicald, ale art I2,alin.(4)qi (5),aleart l6alin(2)]it h)Sij),
ale art.20 alin.(3) $i ale art.2l alin.(l) din Anexa nr.2 ia HotirArea Guvernului nr'855/2008
pentru aprobarea actului constitutiv-cadru $i a statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare

intercomunitarA cu obiect de aclivitate selviciile de utilitirfi publica, cLr
modificirile $i conpletarile ulterioare, ale art.12 alin.(4) Ei (5), ale art.l6 alin (2) lit. h) $ij), ale
art.2o $i ale aft.21 alin.(l) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunilard pentru

Salublizare Baciu, cu rnodifrcdrile qicornpletdrile ultefioare, plecum Ei a1e aft.13 alin (l) pct 9
$i 10, ale art l8 din Contractul de concesionate peDtrLl delegarea gestiunii selviciilor de
180/2357106 05.2015, cu
colectare gi transpofi de$euri municipale in judelul Bac6u
modifi cArile $i complettrile ulterioare;
Analizand continutul Raportului de avizare nr 1323 din 20.03,.2018 al Comisiei de
specalitate buget din cadrul Consiliului Local Buciumi;
in terneiul prevederilor art.36(6), lit."a" , punctul 14, art. 36(7),lit."c", aft 45(6) si
art.115(1), lit."b" din Legea ff. 275/2001 privjnd administratia publica locala, republicat5, cu
modificirile qi complettdle ulterioare,
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Art.l. -Se aproba excluderea din Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara pentru
Salubrizare Bacau a orafului Comangsti

Art.2.-Se aproba analizarea qi caicularea consecinlglor economico-financiare ale
excluderii prevdzute la art. I din prezenta hotarare, precum Ei recuperarea sumelolcorespunzatoare de la membrul asocialiei exclus.

An.3.-Se apr oba modificarea Actului constitutiv $i Statutului Asocialiei de Dezvoitare
Intercomunitard pentru Salubrizare Baciu coresputudtor prevederilor ad.l din prezenta
hotaraie.

Art.4.- Se imputerniceste domnul Cozma Fanica, avand calitatea de reprezentant al
Comunei Buciumj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltafe Intercomunltara pentT!

Salubrizare Bacau, sA vot€ze in conformitate cu prevederile art.l, aft.2 $i art.3 din prezenta
hotArare in adunarea generala a aqocialiei.
Art.5.- Se imputemiceste P.eqedintele Asociaiieide Dezvoltare Intercomunitara pentl'tr
Salubrizare Baclu, pentru ca, in numele gi pentru Judelul Bacau, sA semneze actele adilionale
privind modificarea actului constitutiv 9i statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard
pentru Salubrizare Bacdu.
A1.6.-Hotlrarea adoptata va fi comunicatd primarului comunei, Consiliului Judelean
Bacau, Asociali€i de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bac6u, Prefectului
Judetului Baciu qi va fi adusi la cuno$tinIa publici in condiliile legii prin grija secretarului
comunei.
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Adoptata ou unanimitate de votud ,,pentru" (13 consilieridin
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