
 
ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 
MUNICIPIUL BOTOSANI 
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__________________________________________________________________________ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul financiar nr. 1680/28.12.2018 
privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”,  zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani 
și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din 

județul Botoșani, actualizat 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 urmarea adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani nr. 160 

din 02.02.2022,  
 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț ANDREI  privind aprobarea Actului 
adițional nr.2 la Acordul financiar nr.1680/28.12.2018 privind modul de gestionare a plăților în 
cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”,  zona 4 
Botoșani, Municipiul Botoșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public 
de salubrizare din județul Botoșani, actualizat 

având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcției Edilitare, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
precum și obligațiile asumate prin Contractul de finanțare nr.100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, 
Contractul de asociere nr.12483 din 21.10.2009 aferente Proiectului „Sistem Integrat de Management 
al Deșeurilor în județul Botoșani”, 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 4 Botoșani nr.927 din 14.07.2017, în conformitate cu dispozițiile art. 35 alin.(1) 
din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 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 nr.109/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare a localităților, Ordonanța de urgență a Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările 
ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 
din 5 iulie 2019,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Acordul financiar nr. 1680/28.12.2018 privind modul 
de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul 
Botoșani” – zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani prezentat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 



Art. 2 Se acordă mandat special reprezentantului UAT Municipiul Botoșani în AGA ADI 
„Ecoproces”: 

        2.1 să voteze Actul adițional nr. 2 la Acordul financiar nr. 1680/28.12.2018 privind modul 
de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul 
Botoșani” – zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani; 

Art. 3  Se împuternicește Primarul UAT Municipiul Botoșani să semneze Actul adițional nr. 2 
la Acordul financiar nr.1680/28.12.2018 privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului 
„Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani” – zona 4 Botoșani, Municipiul 
Botoșani; 

Art.4 Se acordă mandat special reprezentantului UAT Municipiul Botoșani 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 2 la prezenta; 

Art. 5 Primarul Municipiului Botosani, prin serviciile aparatului de specialitate și A.D.I. 
„Ecoproces” Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar 1 exemplar va fi remis 
către ADI „Ecoproces”, Direcției Edilitare și Direcției Economice. 

 
 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
             Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 
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