
er achiziții publice, 

Chitială George-Bogdan 

 

 

         ROMANIA 

 JUDETUL BOTOSANI                                              

CONSILUL LOCAL DOBARCENI 

 HOTARAREA NR . 57                                                                                               

 

privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT  DOBÂRCENI  în AGA ADI 

,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 4 la 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  

  

             

            Consiliul Local DOBÂRCENI  întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.09.2022, 

 

 urmare adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoşani nr. 

nr. 1095/09.09.2022,               

            analizând Raportul de specialitate  prin care se propune acordarea 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: 

 Legii nr. 101/2006 și ale Legii nr. 51/2006; 

 art. 8 și art. 15-18 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul nr. 

109/2007; 

 art. 17 alin. (3) lit. c) și  art. 18 alin. (1)  și alin. (2) lit. f) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “ECOPROCES” Botoşani , 

 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”, 

 Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și 

transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani – zona 3 Ștefănești,  nr. 

1150/14.11.2016; 

 

 

           în temeiul - temeiul art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 

privind Codul administrativ  

  

Hotărăşte: 

Art.1 Se acordă mandat special reprezentantului UAT DOBÂRCENI _în AGA ADI 

,,Ecoproces’’ să voteze pentru: 



           a) Aprobarea  tarifului de 970,41 lei/tonă fără TVA pentru activitatea de colectare 

separată și transport separat a deșeurilor municipale reciclabile (hârtie - carton, plastic – metal, 

sticlă) ; 

          b) Aprobarea  tarifului de 146,56 lei/tonă fără TVA pentru activitatea de colectare 

separată și transport separat a deșeurilor municipale altele decât cele de la art.1 lit. a); 

 

 Art.2 Se acordă mandat special reprezentantului UAT DOBÂRCENI    în  AGA ADI 

,,Ecoproces’’ să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr. 4 la 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  prezentat în anexă; 

 

              Art.3  Se împuternicește domnul Dorin Birta Președintele ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani, 

să semneze, în numele și pe seama UAT DOBÂRCENI  Actul adițional nr. 4  la 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; 

 

             Art.4 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.  

 

 

 Contrasemnaza, 

            Președinte de ședință,                                                            Secretar genral,                                                

                 Profireanu Niculina 

 Cimbru Liliana 

 

 

 DOBÂRCENI 

         Nr.57/29 09 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


