ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL ONEŞTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de
„Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si
valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau” pentru un
numar de 39 de localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe
ale depozitului conform de deseuri
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de
09 aprilie 2011;
Luând în considerare Directiva Consiliului European nr.1999/31/CE privind
depozitarea deseurilor, transpusă în legislaţia naţională 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 legislaţia
naţională 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 Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.30, alin (2) din Legea
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; prevederile art.8, art.9, art.10 si
art.11 din Hotararea Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de servicii prevazute in
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006; prevederile Documentului de pozitie
privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management a deseurilor
solide in judetul Bacau”; precum şi prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ;
Având în vedere adresa nr. 491162/07.03.2011, transmisa Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau de catre Primaria Municipiului Bacau;
Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. Emil
Lemnaru, Raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare, Utilitati Publice şi Control al
Activitatii de Transport, precum şi Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Oneşti;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b) şi d) şi ale art.45, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă „Studiul de fundamentare a deciziei de delegare prin concesionare
a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale
nepericuloase in judetul Bacau” – pentru un numar de 39 de localitati din judetul Bacau,
pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri, conform Anexei
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. 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.

Preşedinte de şedintă,
Drăgoi Nicolae
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

Nr.19
din 09 aprilie 2011
SD/JRS
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