
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
CONSILIUL      LOCAL   AL  COMUNEI   LIVEZI 
                                                             H O T Ă R Â R E 
                                                     Nr.  14  din   23.03.2018 
  Privind   aprobarea excluderii  din    Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară  
pentru  Salubrizare   Bacău – ADIS    a UAT  Oras    COMĂNEȘTI   
                   Consiliul  local  al comunei Livezi , judetul Bacau , intrunit in sedinta ordinara la data  
de   23.03   .2018   
                   Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind 
depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr.349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor, ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii  nr. 211/ 2011 , privind regimul deseurilor  , republicata , ale  art. 
12 , alin. (4)  si (5 )  si ale art. 16 , alin. (2) , lit. „h”  si  „ j:  , ale art.  20 , alin. (3)  si ale art. 21 , 
alin. (1)  din Anexa  nr. 2 la Hotararea  Guvernului  nr. 855 /2008  pentru  aprobarea actului  
constitutiv- cadru si a statutului cadru  ale asocialitiilor  de asociatiilor de dezvoltare  
intercomunitara  cu obiect de activitate  serviciile de utilitati publice , cu modificarile si 
completarile ulterioare , ale  art. 12 , alin. (4)  si (5)  si ale art. 16 , alin. (2) , lit. „h”  si „j” , ale art. 
20  si ale  art. 21 , alin.(1)   din Statutul Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara pentru  
Salubrizare  Bacau  , cu modificarile  si completarile  ulterioare  , 

                 Luand  in  considerare  adresa     nr. 577   din  07.03.2018  a   Asociatiei  de 
Dezvoltare Intercomunitară  pentru  Salubrizare   Bacău, inregistrata la nr. 1318  din 09.03.2018   
 și  Hotărârea Consiliului Local al Orașului Comănești nr.3 din 30.01.2018 privind 
aprobarea atribuirii Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare 
instalaţii deșeuri municipale în județul Bacău; 
                           Vazand  Expunerea  de motive a Primarului  comunei Livezi , nr. 1556  din   
19.03.2018, Raportul nr. 1557     din    19.03.2018    al  Secretarului  comunei  Livezi  .   
                            Avand  in vedere prevederile   art. 36   alin. (6)   lit. “a” , pc. 14 , alin. (7)  , lit.”c” 
,  ale art. 45, alin. (2), lit.    « f »  , precum si    art.115, alin.  (1),   lit. «  b »     din Legea 
Administratiei Publice Locale , nr. 215 din 23. 04.2001 , modificata  si completata .  
                                                      H O T A R A S T E  :  
                  Art. 1.Se aproba  excluderea   din    Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară  pentru  
Salubrizare   Bacău – ADIS  a UAT  Oras   COMĂNEȘTI  .   
                  Art. 2. Se  aproba  analizarea  si calcularea  consecintelor economico – financiare  ale 
alexcluderii prevazute la art. 1  din prezenta  hotarare , precum si recuperarea sumelor 
corespunzatoare  de la membrul asociatiei  exclus . 
                  Art. 3. Se aproba  modificarea   Actului  Constitutiv si a   Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru  Salubrizare   Bacău – ADIS ,  corespunzator art. 1 din prezenta 
hotarare . 
                   Art. 4.  Se imputerniceste  d-nul  ICHIM  SORIN   avand calitatea de reprezentant  al  
comunei LIVEZI , judetul Bacau  ,   sa voteze  in conformitate  cu   prevederile  art.  1 , art. 2 si art. 
3  din prezenta  hotarare  in adunarea generala a asociatiei .          
                  Art. 5. Se   imputerniceste  Presedintele Asociatiei  , pentru ca , in numele si pentru  
judetul Bacau , sa semneze  actele aditionale pentru  modificarea  actului constitutiv  si statutului 
Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitară  pentru  Salubrizare   Bacău .  
                   Art. 6. Prezenta  Hotarare     va fi comunicata persoanei nominalizate ,Asociatiei  de 
Dezvoltare Intercomunitară  pentru  Salubrizare   Bacău , Institutiei Prefectului Judetului Bacau, si 
va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii. 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA                            CONTRASEMNEAZA  
CONSILIER                                                                          SECRETAR 
HÂRBULEANU  ADRIAN                                                            NEICA  EUSEBIU  
 
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,  majoritate    de voturi ,  15   consilieri  prezenti  
din 15 consilieri   alesi  si validati    ,    9  voturi  pentru , 5  voturi  împotrivă  si 1  abținere  . 
  
 


