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CONSILIULUL LOCAL DOBARCENI 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 14/11 02 2022 

            privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul financiar  privind modul de gestionare a 

plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani,  zona 

3 Ștefănești nr.876/29.06.2017 și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare din județul Botoșani, actualizat  

  

            Consiliul Local Dobârceni  întrunit în şedinţă ordinară la data de 11.02.2022, 

 urmare adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoşani nr. 131/27 01 

2022,  

            analizând Raportul de aprobare  prin care se propune aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul 

financiar  privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul Botoșani,,  zona 3 Ștefănești nr. 876/29.06.2017, a Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare din Județul Botoșani, actualizat și a unui mandat special 

privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 

a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile : 

- art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, art. 59 alin. (1), 

lit. b) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, art. 6 alin. (1), lit. p, art. 25 și 26 din 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, art. 

6, alin.4 din Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, OUG nr. 198/2005 

privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru 

Proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii europene, modificată, Contractul de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod 

SMIS 16992, pentru implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Botoşani”,  prevederile  din OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu modificată prin OUG 74/2018, 

OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activităților 

de administrare a Stațiilor de transfer, de sortare a deșeurilor municipale și de administrare a depozitului de 

deșeuri – Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016, Contractul de delegare a gestiunii “Concesionarea 

serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – Zona 3 

Ștefănești nr.1150/14.11.2016, Contractul de asociere nr. 12483/21.10.2009; 

                      Contractul de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, pentru implementarea 

Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,           

           în temeiul prevederilor  - art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, 

  

hotărăşte: 

 Art.1 Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul financiar nr. 876/29.06.2017  privind modul de 

gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul 

Botoșani”  zona 3 Ștefănești, prezentat în anexa nr. 1 la prezenta; 

 

 Art.2 Se acordă mandat special reprezentantului UAT DOBÂRCENI în AGA ADI ,,Ecoproces’’: 

        2.1 să voteze Actul adițional nr. 1 la Acordul financiar  nr. 876/29.06.2017     privind modul de 

gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul 

Botoșani”  zona 3 Ștefănești; 

 



  Art. 3 Se împuternicește Primarul UAT DOBÂRCENI să semneze Actul adițional nr. 1 la Acordul 

financiar nr. 876/29.06.2017   privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani’’ zona 3 Ștefănești; 

 

   Art.4 Se acordă mandat special reprezentantului UAT DOBÂRCENI în AGA ADI ,,Ecoproces’’: 

             4.1 să voteze Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare 

din județul Botoșani, actualizat, prezentat în anexa nr. 2 la prezenta; 

 

  Art.5  Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului propriu al Consiliului local DOBÂRCENI  

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, iar 1 exemplar se va remite către ADI ,,Ecoproces’’ 

Botoșani.  

 

 

                                                                                                                        Contrasemeneaza  

            Președinte de ședință,                                                            Secretar general ,                                                

  HODAN NECULAI Cimbru Liliana 

 

 

 

 

   

 

Dobârceni: 

Nr 14/11 02 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


