
                    ROMÂNIA     
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  ONEŞTI 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Bacău a terenului  
pentru construcţia obiectivului „Statie de transfer, statie de sortare si statie de compostare Onesti” 

aferent proiectului  
Sistem integrat de management a deşeurilor solide în judeţul Bacău 

 
 Consiliul Local al municipiului Oneşti , întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26 aprilie 2010; 
 În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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 Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oneşti nr.28 din 14 
mai.2009 privind aprobarea participării municipiuluiOneşti judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”; 

Ţinând cont de prevederile 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; 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
municipiului Oneşti; 
 În temeiul art. 36, alin.(2) lit. „c”, şi al art. 45, alin.(1), din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă darea în administrare Consiliului Judeţean Bacău a terenului pentru construcţia obiectului 
de investiţii „Statie de transfer, statie de sortare si statie de compostare Onesti” în cadrul proiectului 
„Sistem integrat de management a deşeurilor solide în judeţul Bacău”, teren identificat conform anexei 1 
(Planul de situaţie), care face parte integrantă din prezenta. 
 
Art.2. Obiectul de investiţii „Statie de transfer, statie de sortare si statie de compostare Onesti” 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, 
Negoiţă Ion 

 
           Contrasemnează, 

Secretarul Municipiului, 
Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.28 
din 26 aprilie 2010 
 


