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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, 
 precum şi a Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor aferente proiectului  

 „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide  în Judeţul Bacau” 
 

Consiliul Local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 decembrie 
2010; 

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; Regulamentul Consiliului 
CE 1013/2006 privind transferul deseurilor, transpus în legislaţia naţională prin H.G. nr.788/2007 
privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului nr.1013/2006 referitor la transferul 
deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr.101/2006 privind 
serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, dispoziţiile art. 44 
alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare precum şi ale şi Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice, aferente investiţiilor publice, 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”, precum şi prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău ; 

Având în vedere adresa comună a Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de 
management a deseurilor in judetul Bacău” şi a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău nr.12393/22.11.2010, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Oneşti sub 
nr.27250/09.12.2010; 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. Emil Lemnaru, 
Raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare Utilităţi Publice şi Control al Activităţii de 
Transport, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Oneşti; 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.(4) lit.d) şi f) şi ale art.45, alin.(1), din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate aferent proiectului „Sistem Integrat de Management 
al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacau”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacau”, conform Anexei 2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

 
Art.3. Se aprobă Planul anual de evolutie a tarifelor si taxelor pentru proiectul „Sistem 

Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacau”, conform Anexei 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4. Se imputerniceste Primarul municipiului Oneşti – domnul ing. Emil Lemnaru, avand 

calitatea de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, sa voteze, in conformitate cu prevederile 
art.1, art.2 si art.3 din prezenta hotarare, in Adunarea Generala a Asociatiei. 

 
Art.5. 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 şedinţă, 
Adobricăi Ioana 

 
 
 

                        Contrasemnează, 
                            Secretarul Municipiului, 
                                     Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr. 102 
din 17 decembrie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


