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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordării  unei subvenții din bugetul  local al comunei  Gioseni , 

în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare 
 
 
 Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de   
17.12.2020; 
 Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr.CL/ 496 din 17.12.2020 , inițiat de primarul comunei ; 
 - referatul de aprobare nr.CL/497 din 17.12.2020 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator, prin 
care se susține necesitatea și oportunitatea acordării  unei subvenții din bugetul public local în vederea achitării 
prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare; 
 - raportul de specialitate nr.CL/498 din 17.12.2020, al Biroului  contabilitate, prin care se motivează în 
drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Gioseni, înregistrate sub nr. CL/500/501/502 din  17.12.2020; 

În baza prevederilor: 
 -  art 43 alin.(1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; art.2 alin.(2), art 9 alin. (2)  si art. 25  din Legea nr.101/2006 privind serviciul 
de salubrizare a localitatilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare ; art.7 alin.(13) din  
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 
 Luând în considerare : 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și a 
bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare  ; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr.64/2019 privind aprobarea Actului aditional nr.6 la 
Contractul nr.2350/5935/20.07.2009 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Gioseni 
către S.C.SOMA SRL Bacău; 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 10/2020 privind modificarea Contribuției la Economia 
Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi el iminate prin 
depozitare pentru anul 2020; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b) coroborat cu art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit. d) , alin.(4) lit.a), 
alin.(7) lit.n) , art.135 alin. (8) , art.139 alin.(3) lit.a),  art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), (2), (4) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1. Se  aprobă acordarea unei  subvenții din bugetul  local al comunei  Gioseni ,în vederea 
achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare   cu suma  de 97389 lei, 
reprezentând diferenţa între taxa de salubritate colectată si valoarea serviciilor de salubritate facturate 
de către S.C. Soma S.R.L. Bacău (colectare) şi A.D.I.S. Bacău (depozitare) si Administratia Fondului 
pentru Mediu (taxa mediu), pentru anul 2020. 
 Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul comunei , prin biroul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate. 
 Art.3. Orice persoană interesată poate ataca prezenta hotărâre  la instanța de contencios 
administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare; 
 Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului 
Judetului Bacău , primarului comunei, biroul contabilitate , precum si spre cunostinta publică , în 
condițiile legii .  

 
Președinte de ședință 

             Consilier,     
  
             Bașcândură Marinică                                                       Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
 Secretar general  comună,    
  Cristina Sandu 
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