
3ROMÂNIA 

   JUDEȚUL BACĂU 

  COMUNA SOLONȚ 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA DOCUMENTUL DE 

POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ”SISTEM 

INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU” 

Nr.13/23.02.2022 

 

Consiliul local al comunei Solonț, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2022, 

Având în vedere : 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaților ADIS, Bacău nr. 11/20.12.2013 

pentru aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție privind modul de implementare 

a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” și prevederile 

Hotărârii nr.5/11.04.2018 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Documentul de Poziție 

privind modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide 

în Județul Bacău”, a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților ADIS, Bacău nr. 20/19.12.2018 

pentru aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Documentul de Poziție privind modul de implementare 

a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” și a Hotărârii 

Adunării Generale a Asociaților ADIS, Bacău nr. 2/26.01.2022 pentru aprobarea Actului Adițional 

nr. 4 la Documentul de Poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 

- prevederilor O.G nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările 

ulterioare; 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



- Prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu. 

- Raport de aprobare al primarului comunei nr.826/14.02.2022, Raportul 

compartimentului de Specialitate nr. 827/14.02.2022, proiectul de hotărâre nr. 12/14.02.2022 ți 

avizul comisiilor de specialitate al consiliul local 1233/23.02.2022; 

- Adresa ADIS Bacău nr. 627/08.02..2022. 

În   temeiul  art.  129  alin.  (2)  lit. a)  și  d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n),  art. 139, alin. (3) 

lit. d), și g),  art. 132, art. 154 alin. (1) teza I, precum și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Actul Adițional nr. 4 la Documentul de Poziție, conform Anexei nr. 1, 

privind modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide 

în Județul Bacău”. 

 Art. 2. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința publică conform legislației în vigoare și 

se va comunica Instituției Prefectului și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare, Bacău.. 

Art.3. Prezentei Hotărâre poate fi atacată în condițiile legii.  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA 

 CONSILIER LOCAL    SECRETAR GENERAL COMUNA 

FERENȚ FRANCISC             MATEI LACRAMIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 13/23.02.2022  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

 

1  2  3   

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate 

 simplă  absolută  calificată2 

23/02/2022    

Comunicarea către primar2) 23.02.2022    

Comunicarea către prefectul judeţului3) 23.02.2022    

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 23.02.2022    

Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . 

. . . ./. . . . . . . . . . 

   

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 

efecte juridice7), după caz 

23.03.2022    
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