
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL       LOCAL  AL  COMUNEI  LIVEZI 
 
                                                  H O T Ă R Â R E  
        Nr.   20 din    31. MARTIE .2017  
Privind    decontărea   de către  ADIS   Bacău către  S.C.  COMPANIA   ROMPREST   
S.A.   , la tariful unic de 317,73 ron/tonă, fără TVA  pentru  colectarea deşeurilor  
municipale  din  mediul urban in perioada  de tranzitie  pana  la data  operarii instalatiilor 
de deseuri  municipale din  judetul Bacau    
           
          Consiliul local  al comunei Livezi , judetul Bacau , intrunit in sedinta ordinara la 
data de  31.MARTIE .2017.  
          Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii serviciului de 
salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
           În conformitate cu  adresa  nr. 598  din  13.03.2017  a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare, ADIS  Bacău, inregistrata la Primaria comunei Livezi  
la nr. 1302  din  13.03.2017  ; 
           Luând în considerare expunerea de motive nr. 1653 din   28.03.2017   ,a 
primarului Comunei Livezi,d-nul Craciun  Gioni  ,  raportul de specialitate al  secretarului   
comunei Livezi , d-nul Neica  Eusebiu , nr.  1654  din   28.03.2017  , precum şi rapoartele 
comisiilor de specialitate; 
           În temeiul art.36 alin.(1)  alin.(2), lit.”d”, alin.(6) pct.14, al art.45, alin.(1) ,  
alin.(2) lit.”a” şi ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,              
                                           H O T A R A S T E  : 
       Art.1  Se aprobă decontărea   de către  ADIS   Bacău către  S.C.  COMPANIA   
ROMPREST   S.A.   , la tariful unic de 317,73 ron/tonă, fără TVA  pentru  colectarea 
deşeurilor  municipale  din  mediul urban in perioada  de tranzitie  pana  la data  operarii 
instalatiilor de deseuri  municipale din  judetul Bacau   .           
     Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Livezi, 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 
GHINEŢ  CLAUDIU                                                                        NEICA  EUSEBIU  
 
 
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  , unanimitate    de voturi ,    14 
consilieri  prezenti  din   15     alesi  si validati    ,   14   voturi pentru. 
 

 
 


