
ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
CONSILIUL      LOCAL  AL COMUNEI  LIVEZI   
                                                  H O T A R A R E  
      NR.  04  DIN 31. IANUARIE .2017 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local  LIVEZI in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze  
modificarea si completarea Comisiei de evaluare  pentru derularea si finalizarea  
procedurii de licitatie  organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau”. 
 
                         Consiliul Local al COMUNEI  LIVEZI , intrunit in sedinta  ordinara  la 
data de  31. ianuarie . 2017; 
             Avand in vedere: 
- art.4 din  Hotararea Consiliului Local nr.4   din  28.02.2014  privind  aprobarea 
documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea 
atribuirii contractului  de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor  de  
deseuri din judetul Bacau,; prevederile  art.16, alin.3, lit.f) si g) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau; 
              Vazand expunerea de motive a Primarului comunei Livezi, d-nul Craciun  Gioni  
nr.444  din  26.01.2017,Raportul compartimentului  nr. 443 din  26.01.2017, precum si 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  comunei  Livezi ; 
               In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b), d) si e), alin.4, lit.f) si alin.6, lit.a), 
pct.14, art.45 alin.2, lit.f) si art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare,  
 
                                          H O T A R A S T E : 
                   Art.1 – Se  mandateaza Primarul  comunei Livezi , judetul Bacau 
dl.CRACIUN  GIONI , reprezentantul Consiliului Local  al  comunei  LIVEZI in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 
sa voteze  modificarea si completarea Comisiei de evaluare  pentru derularea si 
finalizarea  procedurii de licitatie  organizata in vederea atribuirii “Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul 
Bacau”. 
                    Art.2 – Cu data adoptarii prezentei hotarari, art.4 din Hotararea Consiliului 
Local LIVEZI  nr. 4  din  28.02.2014, se abroga. 
                     Art.3 – Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului comunei LIVEZI , 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, persoanei desemnate,  
Prefectului judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile 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. 


