ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIULUI ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special domnului Medianu Laurenţiu pentru a vota în Adunarea
Generală a Asociaţilor ADIS Bacău excluderea Unităţii Administrativ-Teritoriale Comăneţti din
Cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, modificarea
Statutului şi Actului Constitutiv al ADIS Bacău
Consiliul local al Municipiului Oneşti întrunit în şedinţa odinară din 29 aprilie 2014;
Având în vedere 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 Statutul Asociatiei 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”.
Avand in vedere adresa nr. 16816/17.04.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Salubrizare, Bacău privind necesitatea acordării mandatului special pentru a vota în Adunarea Generală
a Asociaţilor a ADIS Bacău excluderea Unităţii Administrativ- Teritoriale Comăneşti din cadrul ADIS
Bacău, modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al ADIS Bacău;
Văzând HCL nr. 45/07.04.2014 a Consiliului Local Comăneşti pentru respingerea proiectului de
hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în
vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalaţii Deşeuri municipale în judeţul Bacău.
Văzând Expunerea de motive nr.17465/23.04.2014a Primarului Municipiului Oneşti – Victor
Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate nr.17466/23.04.2014 al Serviciului Monitorizare utilităţi
publice şi control al activităţii de transport, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Oneşti.
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,
H O TARAS T E :
Art. 1 – Se acordă mandat special domnului Medianu Laurenţiu, identificat prin C.I., Seria XZ,
nr. 275438, CNP 1610602100051, eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 04.10.2005, pentru a vota în
Adunarea Generală a Asociaţilor ADIS Bacău excluderea Unităţii Administrativ-Teritoriale Comăneşti
din Cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, precum şi modificarea
Statutului şi Actului Constitutiv al ADIS Bacău
Art.2 – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă
publică, în condiţiile legii.
Preşedinte de şedinţă,
consilier local
Agapi Mircea
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
Nr.59
din 29 aprilie 2014
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