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privind luarea In administrarea Oraului Comane$i a unui tocätor deeuri verzi, In 
scopul realizArii proiectului de interes comun "Sistem Integrat de Management al 

Deeurilor Solide In Judetul Bacáu" 

Consiliul local at Orau1ui Comànesti intrunit In edinta ordinarä din luna 
august 2016; 

Având In vedere: prevederile art. 858, art. 863, lit. (a) i ale art. 867-870 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicata; prevederile art. 123 alin.(1) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificärile §i completArile 
ulterioare; prevederile art. 3 alin (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietatea public, cu modificãrile i completarile ulterioare, ale art. 10 alin (6) lit. 
b)din Legea serviciilor comunitare de utilitaçi publice nr. 51/2006, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6. alin. (1), lit j) din Legea nr. 101/2006 
a serviciului de salubrizare a localitaçilor, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; prevederile Contractului de Finan;are nr. 131826/11.04.2011 pentru proiectul 
,,Sistem integrat de management al deeurilor solide in judeul Back" Incheiat cu 
Ministerul Mediului si Pàdurilor, ale aft. 14 alin (1) din Documentul de pozitie  privind 
modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deeurilor 
solide In judeçul Bacãu" aprobat prin Hotàrârea Consiliului Local al Oraului 
Comanefli, nr. 163/20.12.2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum Si 
ale Hotarârii Consiliului Judeçean Bacäu nr. 109/19.07.2016 privind intrarea in 
domeniul public al Judetului Bacau a unui tocãtor deeuri verzi achizi;ionat prin 
Proiectul "Sistem integrat al deeurilor solide Injudeul Bacäu" si darea In administrare 
a acestuia cätre oraul Comane$i, In scopul realizarii proiectului de interes comun 
"Sistem Integrat de Management al Deeurilor Solide in Judeçul Back". 

Vazând Expunerea de motive a Primarului Orau1ui Comane$i nr. 
42463/B/02.08.2016, Raportul nr. 42463/02.08.2016 al sethlui Serviciului Administratie 
Publica Localä din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraului Comane$i, 
precum i rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orau1ui 
Comane$i. 



In temelul art.36, alin.(6) tit.a) punctul 14, alin.(7) lit.c), al art.45, alin.(2), lit.f), al art. 48 
aIm. (2) precum si al art. 115 aIm. (1) lit. b) din Legea administraçiei publice locate 
nr.215/2001, republicatã, cu modificàrile i completárile ulterioare, adoptà urmãtoarea 

Art. I Se aprobä luarea In administrarea Orau1ui Comaneti a unui tocãtor deeuri verzi 
marca Caravaggi, model CM12MXKD75IV, proprietate a judeului Bacãu, achizitionat 
prin proiectul "Sistem integrat de management al deeuri1or In judeçul Bacàu", pentru a 
deservi Statia  de transfer deeuri Comaneti. 

Art.2.- (1)Ulterior adoptarii hotãrârii de luare in administrare, dar nu ininte de prezentarea 
cãtre Judetul Bacãu - Unitatea de implementare a proiectului "Sistem integrat de 
Management al Deeuri1or Solide in Judetul Bacãu", a dovezilor cd operatorul existent i-a 
indeplinit obligaçiile asumate prin contractul existent, se va intocmi un proces verbal de 
predare primire a utilajelor preväzute la art. 1, cu evidençierea numarului de inventar, a 
valorii de inventar i a datei la care expirä durata de viata tehnicA a acestuia. 

-(2)Predarea - primirea bunului prevãzut la art. 1 va fi realizata impreunà cu setul de piese 
de schimb §i Cu celelalte accesorli puse la dispoziia Judeçului Bacaude cAtre furnizor si 
care vor fi evidençiate In mod distinct in procesul verbal de predare - primire prevâzut la 
aliniatul (1). 

Art 3. Bunul prevAzut la art. 1 din prezenta va face obiectul unui act aditional la 
contractul de delegare a gestiunii activitã4ii de colectare selectivä si reciclare deeuri, 
inclusiv deeui-i rezultate din materiale de construc;ii - sistem integrat de management al 
deeurilor - at operatorul SC Eco Valea Muntelui SRL Comane$i cu care UAT 
Comaneti are contract de delegare valabil Incheiat, va fi evidentiat ca bun de retur in 
contractul de delegare si vor reveni la expirarea duratei de viata tehnica, de plin drept, cu 
titlu gratuit si liber de once sarcini, orau1ui Comane$i. 

Art. 4. Asociaçia de Dezvoltare Intercomunitara de Salubrizare Bacau are drept de 
monitorizare asupra utilizarii corespunzãtoare a bunului luat in administrarea unitãtii 
administrativ - tenitoniale, conform art. 1, jar unitatea administrativ- tenitoriala si 
operatorul de salubrizare cArora le-a fost dat in administrare /concesionat, au ob1igaia de a 
flirniza informa;iile cerute de asociaie i de a permite inspectarea utilajului de cãtre 
reprezentantii acesteia. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Salubnizare Bacäu va 
informa Judeçul Back despre cele constatate, iar in cazul utilizarii necorespunzãtoare sau 
deteriorarii grave a utilajului, Judetul Bacãu, In calitate de proprietar, poate hotarl 
retragerea dreptului de administrare precum §i aplicarea unor penalitati. 



Art. 5. Oraul Comaneti se va asigura cä operatorul serviciului de salubrizare va avea 
obliga;ia de a repara §i Intretine  utilajul ce face obiectul prezentei hotArâri, pe toatä durata 
de viata tehnicA a acestora. 

Art. 6. Orasul comäneti va utiliz bunul dat In administrare la art. 1 In conformitate cu 
prevederile Doeumentului de pozi;ie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem 
integrat de management al deeuri1or solide in judeçul Bacäu". Asociaçia de Dezvoltare 
Intercomunitarä de Salubrizare Bacäu va monitoriza modalitatea de organizare a colectarii 
deeuHlor, Orau1 Comane$i si operatorul de salubrizare avãnd obligatia de a furniza 
once informaçii solicitate de Adocia;ie. Nerespectarea acestor obligaçii poate duce la 
retragerea de càtre Judetul Bacau a dreptului de administrare asupra utilajului prevãzut la 
art I. 

Art. 7. In termen de 120 de zile dupà expirarea duratei de viaä tehnica a bunului dat In 
administrare la art. 1, astfel cum este men;ionatá in procesul verbal de predare-primire, 
OrauI Comaneti va restitui integral Judetului Bacau utilajul mençionat mai sus pentru a 
putea fi casat, pe bazä de proces verbal de predare-primire. 

Art. 8. Oraul Comane$i va raspunde pecuniar, pânA la limita valorii de achiziie,pentru 
bunul luat In administrare si pe care nu 11 poate restitui Judetului Baeau la termenul de 
expirare a duratei de via;ä. 

Art.9. Se imputernicete Primarul Oraului Comaneti - ec. Viorel Miron - ca in numele 
si pentru Oraul Comane$i sd semneze contractul de administrare pentru bunul preväzut 
la art. 1 din prezenta. 

Art.10.- Prezenta hotàrãre va 11 comunicatä Consiliului Judetean Bacàu - Unitatea de 
Implementare a Proiectului ,,Sistem integrat de management al deeunilor solide In judeul 
Bacau", Asocia;iei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare BacAu, Prefectului 
Judetului Bacau, Primarului orauIui Comane$i precum si SC Eco Valea Muntelui S.R.L. 
Comàne$i i va fi adusa la cunotin1à publica, In conditiile legii. 
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