
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA MĂGIREŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

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

 
 HOTARAREA  

nr. 23 din 02.05.2022      
privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de concesionare pentru delegarea 

gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 
06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI de la 1414,47 lei/ tonă fără T.V.A. la 994,86 lei/ tonă fără 

T.V.A.)  
 

Consiliul local al comunei Magiresti intrunit in sedinta  ordinara de lucru in data de 06.05.2022 

Avand in vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 3215/20.04.2022,  

 raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea primarului comunei Magiresti 

inregistrat sub numarul 3216/20.04.2022 

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

Local al comunei Măgireşti,  

In baza prevederilor: 

 Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în 

legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, 

prevederile Ghidului Solicitantului , Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de 
Investiție 1 - ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea 

infrastructurii de management al deșeurilor”, prevederile Legii serviciilor comunitare de 

utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

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

și completările ulterioare,  

 Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și prevederile Contractului de finanțare 
nr.131826/11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean 

Bacău 

 Contractul de Delegare prin Concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri 

municipale în Județul Bacău nr. 180/2957/05.06.2015, încheiat cu S.C. COMPANIA 

ROMPREST SERVICE S.A.  

 adresa ADIS Bacău nr. 3344/29.12.2021, adresa Romprest nr. 850/23.02.2022, adresa 

Romprest nr. 738/04.03.2022. 

 Hotărârii AGA ADIS Bacău nr. 3/21.04.2021 privind aprobarea de principiu a colectării 

deșeurilor reciclabile în sistemul din poartă în poartă. 

 
 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 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

        Art.1.  Se aprobă diminuarea și aplicarea de către S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A. a tarifului de 994,86 lei/tonă fără T.V.A, la data  semnării Actului Adițional 

nr. 5 la Contractul nr. 180/ 2957 din 06.05.2015. 

Art.2. Se aprobă Actul Adițional nr. 5 la Contractul 180/2957/06.05.2015, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din Prezenta Hotărâre. Se acordă mandat 



Președintelui Asociației, Valentin IVANCEA, să semneze în numele și pe seama asociaților 

Actul Adițional nr. 5, cu Anexele aferente. 

Art.3. Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 la Contractul 180/2957/06.05.2015, în sensul 

modificării sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile de la punctele fixe în sistemul de 

colectare ”din poartă în poartă”.  
Art.4. Se împuterniceşte Domnul Cada Ionica, având calitatea de reprezentant al  

Comunei Magiresti  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1, art. 2 și art.3  din prezenta 

hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei ADIS Bacău. 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei/persoanelor nominalizate la art. 4, 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului 

Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii. 

 

 

 

 
 

Preşedinte de şedinţă                                                                                    contrasemnează 

Lefter Gheorghe                                                                                           secretar general 

                                                                                             Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

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

locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


