
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA MĂGIREŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

Tel./fax – 0234/355.000; Tel.0234/355.200 

 
 HOTARAREA  

nr. 10 din 24.02.2022      

privind aprobarea Actului Aditional nr. 4 la documentul de pozitie privind modul de implementare a 

proiectului”Sistemul Integrat al  deseurilor Solide in judetul Bacau”, initiator,  primar, Cada Ionica 

 

Consiliul local al comunei Magiresti intrunit in sedinta extraordinara de lucru in data de 24.02.2022 

Avand in vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 1314/21.02.2022,  

 raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea primarului comunei Magiresti 

inregistrat sub numarul 1315/21.02.2022 

  avizul favorabil cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Măgireşti,  

 

In baza prevederilor: 

 Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 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” 

 O.G nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 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. 

 

  In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, alin 1,lit a, alin 

2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRASTE 

 

 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  Prin grija secretarului comunei Măgireşti, prezenta hotărâre se va comunica: 

 Instituţiei Prefectului judeţului Bacău 

 ADIS BACAU 

 Primarului comunei Măgireşti 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                                    contrasemnează 

Iftimie Radu                                                                                                   secretar general 

                                                                                           Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu       voturi pentru, - .voturi împotrivă,  - abţineri de cei        consilieri locali 

 


