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privind luarea In administrare a unor echipamente de colectare a deeurilor dc cãtre 

UAT Comãne$i, In scopul realizarii proiectului de interes comun "Sistem Integrat 
de Management al Deeurilor Solide In Judetul Bacáu" 

Consiliul local al Orasului Cománesti Intrunit In edinta ordinara din Iona 
aprilie 2015; 

Având in vedere: prevederile art.867-870 din Codul civil, republicat; prevederile 
art. 123 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.2 15/2001, republicatà, cu 
modificarile i completarile ulterioare; prevederile Contractului de Finantare 
nr. 131826/11.04.2011 Incheiat intre Consiliul Judetean Bacãu si Ministerul Mediului si 
Pädurilor In vederea implementàrii proiectului ,,Sistem integrat de management al 
deeuri1or solide in judeu1 BacAu", ale HotArârii Consiliului Local al Orau1ui 
ComAneti, nr. 163/20.12.2010 pentru aprobarea Documentului de poziie privind 
modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deeuri1or 
solide In judeu1 Bacãu" cu modificàrile si completarile ulterioare, precum si ale 
Hotarârii Consiliului Judetean BacAu nr. 51/30.03.2015privind darea In administrare a 
unor echipamente de colectare a deeurilor cätre UAT Comaneti, in scopul realizarii 
proiectului de interes comun "Sistem Integrat de Management al Deeuri1or Solide in 
Judeçul BacAu". 

Vàzând Expunerea de motive a Primarului Orasului Comänesti nr.35 152/27.04.2015, 
Raportul nr. 35151/27.04.2015 al sefiñui Serviciului Administratie Publicã Localà din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraului Comaneti, precum §i rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Comäneti. 

In temeiul art.36 alin.2 lit.d) alin.4 lit.!) i alin.6 liLa), pct.14, precum i al art.45 
alin.3 din Legea admiuistratiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu 
modiflcàrile i completãrile ulterioare, adoptá urmátoarea: 

Im[TiAWAE1 
Art. 1 Se aproba luarea in administrare a echipamentelor de colectare a deeuri1or in 
numãr de: 4308 pubele pentru deeuri biodegradabile si 291 containere de 1,1 mc pentru 
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deeuri reciclabile, proprietate a judeului Bacàu, achizitionate prin proiectul "Sistem 
integrat de management al deeuri1or In judetul Bacau", de cätre Oraul Comane$i. 

Art.2.- Ulterior adoptarii hotarârii de luare in administrare, dar nu Ininte de prezentarea 
cãtre Judetul BacAu - Unitatea de implementare a proiectului "Sistem integrat de 
Management al Deeurilor Solide In Judetul Bacäu", a dovezilor cd operatorul existent si-a 
indeplinit obligaii1e asumate prin contractual existent (proces verbal de predare primire, 
liste de inventar a echipamentelor de colectare a deeurilor), se va Intocmi un proces 
verbal de predare primire a echipamentelor de colectare a deeuri1or, cu evidentierea 
numarului de inventar a fiecarul bun, a valorii de inventar a fiecarui bun si a datei la care 
expirA durata de viatä tehnicà a acestora. 

Art. 3. Echipamentele de colectare a deeuri1or preväzute la art. 1 din prezenta hotarâre 
vor face obiectul unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii activitäii de 
colectare selectiva si reciclare deeuri, inclusiv deeuri rezultate din materiale de 
constructii - sistem integrat de management al deeurilor - cu operatorul SC Eco Valea 
Muntelui SRI. ComAneti cu care UAT Comaneti are contract de delegare valabil 
incheiat, vor fi evidentiate ca bunuri de retur In contractul de delegare si vor reveni la 
expirarea duratei de viatà tehnicà, de pun drept, cu titlu gratuit si libere de once sarcini, 
oraului ComAne$i, care le-a concesionat. 

Art.4. Pubelele care fac obiectul prezentei hotarâri vor fi date in comodat, de cãtre 
operatorul de salubrizare SC Eco Valea Muntelui SRL ComAneti cu care UAT Comaneti 
are contract de delegare valabil Incheiat, utilizatorilor serviciului public de salubrizare - 
persoane fizice sau juridice, ce au domiciliul/sediul pe raza oraului Comane$i. 

Art. 5. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Salubrizare Bacau are drept de 
monitorizare asupra utilizãrii corespunzàtoare a echipamentelor de colectare luate in 
administrare de orau1 Comàneti, iar unitatea administrativ- teritoriala si operatorul de 
salubrizare càrora le-au fost date In administrare /concesionate echipamentele, an obligaçia 
de a flirniza informatiile cerute de asociaçie si de a permite inspectarea echipamentelor de 
cätre reprezentantii acesteia. Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitarã de Salubrizare 
Bacãu va informa Judetul BacAu despre cele constatate, jar In cazul utilizãrii 
necorespunzätoare sau deteriorarii grave a echipamentelor Judetul Bacäu, in calitate de 
proprietar, poate hotAri retragerea dreptului de administrare precum i aplicarea unor 
penalit54i conform art. 9 din prezenta hotarâre. 

Art. 6. Oraul Comdnesti care va concesiona echipamentele de colectare se va asigura Ca 
operatorul de salubrizare va avea obligaia de a repara si intretine echipamentele de 
colectare concesionate, pe toatã durata de viata tehnica a acestora si de a le Inlocui dacä in 
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timpul acestei perioade sunt deteriorate intr-o mäsurä care le face improprii utilizarii 
conform destinatiei br. 

Art. 7. Colectarea selectiva a deeurilor va fi organizatà In conformitate cu prevederile 
Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de 
management al deeurilor solide In judeu1 Bacäu". Asociatia  de Dezvoltare 
Intercomunitara de Salubrizare Bacau va monitoriza modalitatea de organizare a colectarii 
deeurilor, orasul Comãneti si operatorul de salubrizare având obligatia de a ffirniza once 
informatii solicitate de Adociatie. Nerespectarea acestor obligaçii poate duce la retragerea 
de cätre Judetul Bacau a dreptului de administrare asupra echipamentelor de colectare 
unitatii administrativ - teritoriale In cauzä. 

Art. 8. In termen de 120 de zile dupa expirarea duratei de viata tehnica a echipamentelor 
de colectare (8 ani pentru pubele si 8 ani pentru containere), oraul Comàneti le va 
restitui integral Judetului Bacãu pentru a putea fi casate, pe bazä de process verbal de 
predare-primire cu evidentierea numarului de inventor al fiecArui bun. 

Art. 9. Oraul Comäneti räspunde pecuniar, pânA la limita valorii de achizitie a tuturor 
echipamentelor de colectare primate pe care nu le poate restitui Judetului la termenul de 
expirare a duratei de viatä. 

Art.10. Se imputemicete Primarul OrauIui Comäneti - ec. Viorel Miron - ca In numele 
si pentru Oraul Comane$i sa semneze contractul de administrate aferent echipamentelor 
de colectare a deeuri1or preväzute la art. 1 din prezenta. 

Art.11.- Prezenta hotarâre va fi comunicatA Consiliului Judetean Bacäu - Unitatea de 
Implementare a Proiectului ,,Sistem integrat de management al deeurilor solide in judeul 
Back", Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, Prefectului 
Judetului Bacäu, Primarului oraului Comanefli precum si SC Eco Valea Muntelui S.R.L. 
Comaneti §i va fi adusa la cunotinta  publica, in conditiile legii. 

Presediute de sedintA 
Consilier local, 

Sing. Petrea Pandela 

Nr.__ 
Din 30.04.2015 
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Contrascmneaza 
Secretar ora, 

jurist Daniela Chirila 


