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Preedinte de edintA 
Consilier loc' 

Sopârtoc Teofil 

J tiLl CI W L. (YMtflAU 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local ComAne$i in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarä pentru Salubrizare Bacau sã voteze modificarea si 

completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizatä 

in vederea atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor dc 

deseuri municipale in judetul Bacau" 

Consiliul Local al orasului Comänefli, judetul BacAu, Intrunit in edin(a ordinara din data d 

27.02.2017; 

Avãnd in vedere: 
- 	art. 4 din Hotarãrea Consiliului Local nr. 55 din 30.04.2014 privind aprobarea documentelor 

necesare demarArii procedurii de licitatie publica organizatA in vederea atribuirii contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deeuri din judetul BacAu; 

- prevederile art. 16, aIm. 3, lit. f) si g) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Salubrizare Bacau; 

Vazând expunerea de motive a Primarului orasului Comanesti nr. 21445/13 din 08.02.2017, Raportul 
nr. 21445 din 08.02.20 17 al Serviciului Administrastie Publica Locala, precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al orasului ComAneti; 

In temeiul art. 36 aIm. 2 lit. b, d) si e), aIm .4, lit f) si aIm. 6, lit a), pet. 14, at art. 45 aIm. 2, 

lit. 1) i al art. 115, aliri. (1), lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administraçia publicii Iocalâ, 

republicatä, en modificArile i conipletärile ulterioare, adoptä urmAtoarea 

Art.1 - Sc mandateaza reprezentantul Consiliului Local Comäneti in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, respectiv dl. Primar Viorel Miron sau 

dl Viceprimar Adrian Ciobanu, sä voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluate pentru 
derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizatä 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 hotarâri, art. 4 din HotArârea Consiliului Local Comanesti nr, 

55 din 30.04.2014, se abroga. 

Art.3 - Prezenta hotarare Va 11 cornunicatã Prirnaru]ui orasului Comanesti, Asociatici de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare l3ac5u, persoanei desemnate, Prefectului judetului Bacau 

si va 11 adusa Ia cunostinta publica, in conditiile legii. 

Contrasemneaza 
Seeretar ora, 

jurist Daniela Chirila 


