
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

      
HOTĂRÂRE 

privind darea în administrarea  Judeţului Bacau a terenului pentru construirea 
obiectivului Închidere depozit neconform Oneşti , aferent proiectului  

„Sistem integrat de management al deşeurilor solide  în judeţul Bacau”  
   

Consiliul Local Oneşti întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 decembrie 2010; 
 In baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind protectia publica si regimul juridic al 
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati 
publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor de 
salubrizare a localitatilor nr.101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 
finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale 
Hotararii Consiliului Local Oneşti nr.2/14.05.2009 privind aprobarea participarii Municipiului 
Oneşti, in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Salubrizare Bacau; 
   Tinand cont de prevederile Ghidului Solicitantului – Axa prioritara 2, Domeniul Major 
de Interventie 1; 
 Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Onesti – ing. Emil Lemnaru, 
Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare utilităţi publice şi control al activităţii de 
transport, precum si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oneşti; 
 In temeiul art.36, alin (2), lit „c” si al art.45, alin (1) din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
                   

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judetean Bacau a terenului  pentru 
construirea obiectivului de investiţii Închidere depozit neconform Oneşti, in cadrul  
 proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide  în judeţul Bacau”, teren 
identificat conform Anexei care face parte integranta la prezenta.  

Art. 2. Obiectivul de investiţii Închidere depozit neconform Oneşti se va construi pe 
terenul care se află în domeniul public al municipiului  Oneşti, teren disponibil exclusiv pentru 
realizarea obiectivului propus în proiect.  

Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se împuterniceşte  Primarul municipiului Oneşti.  

Art.4. Secretarul municipiului Oneşti va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Consiliului Judeţean Bacău şi 
Prefectului Judeţului Bacău şi o va aduce la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Adobricăi Ioana 

 
 

                               Contrasemnează, 
                                  Secretarul Municipiului, 
                                            Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr. 105 
din 17 decembrie 2010 


