ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA BÎRGĂUANI
Loc. BÎRGĂUANI / Nr. 145 / Cod poștal 617040 / Com. BÎRGĂUANI
E-mail: primariabirgauani@yahoo.com
_______________________Tel. 0233294316 / Fax 0233294539_______________________

HOTĂRÂRE
Privind luarea în administrare a platformelor de colectare a deşeurilor realizate în
cadrul proiectului de interes comun „ Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în
judeţul Neamţ”
Consiliul local al comunei Bîrgăuani, judeţul Neamţ,
Având în vedere:
- Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 242/25.11.2015 a Consiliului Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 269 din 14.01.2016 a Primarului comunei
Bîrgăuani;
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
In baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (4), lit. f, alin. (6), lit. a, pct. 14 şi art.
45 alin. (3) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă luarea în administrare a platformelor de colectare a deșeurilor,
proprietatea a Județului Neamț, realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, către comuna Bîrgăuani, judeţul
Neamţ, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/25.11.2015, respectiv 28 bucăţi.
Art. 2 În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri de preluare în
administrare a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliul Local al comunei Bîrgăuani, va încheia
cu Consiliul Judeţean Neamţ un protocol de predare-primire a platformelor de colectare cu
indicarea caracteristicilor tehnico-economice ( număr, tip, dimensiune, valoare de inventar).
Art. 3 Se împuternicește Primarul comunei Bîrgăuani ca în numele şi pentru comuna
Bîrgăuani, să semneze protocolul de predare-primire prevăzut la art. 2.
Art. 4 Secretarul comunei Bîrgăuani, județul Neamț, va comunica prezenta hotărâre
persoanelor şi autorităţilor interesate.
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