i:

CONSILIUL LOCAL PLOPANA

HOTARARE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Plopana in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de
evaluare pentru cierularea si ftnalizarea procedurii de licltatre organizata in vederea atnbuirli
"Contractului de delegare a gestiunri servrciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in

judetul Bacau"
Consiliul Local alcomunei Plopana, intrunit in sedinta ordinard din29.1,2.?016, avAnd in vedere:

-

art.4

din

nr.11 din 28.02.201-4 privind aprobarea
de licitatie publica orgariizata in vederea atri buirii

Hotararea Consiliului Local

documentelor necesare demararii procedurii

contractulurr de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri din judetul Bacau,;
prevederile art.16, alin.3, lit.f) si g) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare

lntercomunitara pentru Salubrizare Bacau;
Vazand expunerea de motive a Primarului comunei Plopana nr.6143 din27.1-2.2016,

Raportul nr.61,44 din 27.L2.2016 al Viceprimarului comunei, precum si rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Plopana;
ln temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b), d) si e), alin.4, lit.f) si alin.6, lit.a), pct.14, art.45

alin.2, lit.f)siart.115, alin.1, lit.b)din Legea nr.2L5/200L, republicata cu modificarile

sr

completarile

ulterioa re,
HOTARASTE:

Art.1

- Se mandateaza dl. Gheorghe Andrreg, reprezentantul

Art.2

-

Consiliului Local Plopana in
pentru
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara
Salubrizare Bacau sa voteze
modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie
organizata in vederea atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor
de deseuri municipale in judetul Bacau".
Cu data adoptarii prezentei hotarari, art.4 din Hotararea Consiliului Local Plopana

nr

11

din 28.02,2014, se a broga.

Art.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului comunei Plopana, Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitara pentru Salubrizare Bacau, persoanei desemnate, Prefectului judetului Bacau si va fi
adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.
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