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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării municipiului Oneşti, judeţul Bacău,  
în calitate de membru fondator, la înfiinţarea  

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
14 mai 2009; 
 Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului cu privire la asociaţii 
şi fundaţii nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii cadru a 
descentralizării nr. 195/2006, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru şi a 
statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, ale Ghidului Solicitantului – Axa 2, Domeniul Major de 
Intervenţie 1 “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor” – POS Mediu, precum şi ale 
Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, Raportul   
Compartimentului de specialitate, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al municipiului Oneşti; 
 În temeiul art. 11, al art. 36, alin.(2) lit. „e” şi alin.(7), lit. „c”, şi al art. 45, 
alin.(2), lit. „f” 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 participarea Municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în calitate 
de membru fondator, la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Salubrizare Bacău”. 
 

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
  Art.3. Se aprobă contribuţia municipiului Oneşti, judeţul Bacău, la 
patrimoniul iniţial al Asociaţiei în cuantum de 200 lei. 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2006/anexa1_hot77_2006.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2006/anexa2_hot77_2006.doc
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Art.4. Se aprobă cotizaţia pentru primul an la patrimoniul „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău” în cuantum de 1000 lei.  
 

Art.5. Se împuterniceşte domnul ing. EMIL LEMNARU, cetăţean român cu 
domiciliul în Calea Scutarului, nr.60, posesor al C.I. seria XC, nr. 505346, C.N.P. 
1461108044456 având funcţia de Primar al municipiului Oneşti pentru ca în numele 
şi pentru municipiul Oneşti  să semneze Actul Constitutiv şi Statutul „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău”. 
 

Art.6.  Se împuterniceşte domnul Cătălin Sandu, cetăţean român cu domiciliul 
în Bacău, str. Maramureş nr.3, bl.3 sc.B ap.2, posesor al C.I. seria XC, nr. 499475, 
C.N.P. 1760115045875 având funcţia de consilier juridic la Serviciul Relaţii cu 
Publicul şi Administraţie Publică Locală în cadrul Consiliului Judeţean Bacău, să 
desfăşoare toate demersurile legale necesare obţinerii personalităţii juridice a 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 
 
 Art.7. Se desemnează domnul ing. MEDIANU LAURENŢIU,   domiciliat în  
municipiul Buzău, B-dul 1 Decembrie 1981, bl.2D, et.4, ap.17, judeţul Buzău, titular 
al  C.I. seria XZ nr. 275438, eliberată de SPCLEP Buzău la data de 04.10.2005, ca 
membru în Adunarea Generală a Asociaţiei.  
  
 Art.8. Se desemnează ca primi membri ai comisiei de cenzori ai Asociaţiei: 
 - D-na Iulia David, cetăţean român cu domiciliul în Bacău, str.9 Mai, bl. 31, 
sc. A, ap. 14,  titular a C.I. seria XC, nr. 272711, C.N.P. 2600821040020. 
 - D-na Huiban Maria, cetăţean român, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, 
nr.33, sc.B, ap.20, posesoare a C.I. seria XC nr. 295997, C.N.P. 2571110040045. 
 - D-na Moscovici Iulia, cetăţean român, cu domiciliul în Bacău, str. Valea 
Albă, nr.4, sc.B, ap.6, posesoare a C.I. seria XC nr. 205518, C.N.P. 2580101040154. 
 

Art.9. Secretarul municipiului Oneşti va comunica prezenta hotărâre 
Consiliului Judeţean Bacău, persoanelor nominalizate, precum şi  Prefectului 
Judeţului Bacău.  
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Oprea Dănuţ 

 
 

  Contrasemnează, 
Secretarul Municipiului, 
Cons. Jur. Daniel Spânu 

 
Nr. 28 
din 14 mai 2009  
SD/PC 
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