
 
ROMANIA  
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL     LOCAL   AL  COMUNEI  LIVEZI  
 
                                                               H O T Ă R Â R E 
             Nr.  03  din 31. IANUARIE .2017 
pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a 
proiectului  „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” 
  
                   Consiliul Local  al  comunei  Livezi , judetul Bacau , întrunit în şedinţa ordinara  din  data  de  
31. Ianuarie . 2017  ; 
                      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 O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ghidului solicitantului, Axa prioritară 2 – POS Mediu, Domeniul Major de 
Investiţie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 
management al deşeurilor”, ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău, precum şi prevederile Ghidului privind regionalizarea serviciilor de salubrizare a localităţilor, ale 
Hotărârii nr.  51  DIN 16.12.2010  a Consiliului Local  LIVEZI  pentru aprobarea Documentului de 
poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide 
în judeţul Bacău" si ale Hotărârii nr. 40 DIN 28.11.2013  a Consiliului Local LIVEZI  pentru aprobarea 
Actului Aditional nr. 1 la  Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău; 
                        Adresa comuna a Consiliului Judetean Bacau – Unitatea de implementare a proiectului 
„Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau si a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitarea pentru Salubrizare Bacau, inregistrata la Primaria  LIVEZI  cu nr. 236 DIN 11.01.2017; 
                       Văzând Expunerea de motive nr.432  din   26.01.2017  a Primarului comunei Livezi , d-nul 
Craciun Gioni   si Raportul nr. 431  din  26.01.2017  al  Secretaului  comunei  Livezi , d-nul  Neica  
Eusebiu , precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 
            In temeiul art. 36 (2) lit. b si lit. d si 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 aprobă Actul adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a 
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, prevăzut în Anexa, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
            Art.2. Se împuterniceşte domnul  Craciun  Gioni , Primarul  comunei  Livezi , să semneze Actul 
adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului  „Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”. 
 
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate, Consiliului Judetean Bacau – 
Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul 
Bacau”, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău,  Prefectului Judeţului Bacău 
şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 
 

 PRESEDINTE  DE  SEDINTA  
    CONSILIER            SECRETAR 
COACĂ VASILE -GABI                                                NEICA  EUSEBIU  
 

Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  , unanimitate   de voturi ,   15 consilieri  prezenti  
din 15   alesi  si validati    ,   15    voturi pentru. 

            
 


