
ROMANIA
JUDETUL IASI

COMUNA FANTANELE
Consiliul local

HOTARAREA Nr. 60 129.05.2020

privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Fantanele in AGA ADIS Iaqi in

vederea aproblrii modificirii tarifului de colectare qi transport a deqeurilor menajere 9i

similare, aitele decit reciclabile, in cadrul Proiectului ,,Sistem de lVlanagement Integrat al

Deqeurilor din jude(ul IaEi" qi imputernicirea Preqedintelui ADIS Iaqi sI semneze Actul

Adi{ionar n"'3 taf;;;i;,"#*.i:'T:lJ;JflT:',:lffiT[!i]13:;:#;r* qi transport a

Consiliul local Fantanele, intrunit in sedinta ordinara din data 29.05.2020

AvAnd in vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Fantanele cu nr.231122.05J!.020

- Raportul conrpartimentului de resort cu nr.230122.05.2020
- Avizul consultativ al comisiilor de specialitate cu nr.233122.05.2020

- Nota de fuldamentare nr.443lzl.o4.2o20 privind necesitatea aprobiirii modificdrii tarifului de

colectare qi transport a deqeurilor menajere qi similare in judepl Iagi in crldrul Proiectului SMID Iaqi'

precum gi imputernicirea Preqedintelui ADIS Iagi s6 semneze Actul Adilional nr.3 la Contractul de

delegare'a gestiunii serviciuiui de colectare gi transport a de;eurilor municipale in Jude{ul laqi

nr.357l30.10.2018; ;

- Prevederile Programului opera{ional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM);

- Legea serviciului de salubrizare a localitAfllor nr. l}l12006, cu rnodificdrile 9i completdrile

ulterioare;
- Legea nr.5112006 privind serviciile comunitare de utilitali publice, cu modificSrile 9i completdrile

ulterioare;
- Hot6rdrea Ciuvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 9i a statutului-cadru

ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitarI cu obiect de activitate serviciile de utilitali publice;

- Hot[r6rea Guvernului nr. 34912005 privind depozitarea deqeurilor, cu modificdrile 9i completarile

ulterioare;
- I-egea nr.21ll20l1 privind regimul deqeurilor, cu modific6rile Ei completdrile ulterioare;

- rclea nr.24912015 privind r*dulitut.u de gestionare a ambalajelor qi a deqeurilor de ambalaje, cu

modificirile ;i completirile ulterioare;
- Ordonan{a de Urgenli a Guvernului nr.19612005 privind Fondul pentru mediu, cu modificlrile qi

completdrile u lterioare;
- OG 74lZOl8 privind modificarea gi completarea Legii nr.21ll20l1, a Legii nr.24912015 gi a OUG

nr. I 96/2005;
- Legea nr.3112019 privind aprobarea OUG nr.74l2018 pentru modil.tcarea 9i completarea Legii

nr.ZllZOll privind iegimul degeurilor, a Legii nr.24912015 privind modalitatea_de gestionare a

ambalajelor Ei u d"g"u.itr de amtalaje gi a Ordonantei de Urgenfd a Guvernului nr.19612005 privind

Fondul pentru mediu;
- Hot6rhrea Consiliului Local al UAT Fantanele nr. 0612009 privind aprobarea asocieni comuner

Fantanele cu alte unitali adminisrrativ-teritoriale din jude! in vederea infiinprii Asocialiei de

Dezvoltare lntercomunitarl de Salubritate A.D.l.S. Iaqi;

- Hot6r6rea consiliului Local al uAT Fantanele nr. 14l2oog privind aprobarea Actului Constitutiv qi al

Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar6 pentru Salubritate A.D.I.S. Iaqi;

- Adresa nr..444121.04.2020 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate A.D'l.s'

Iagi privind mandatarea unei persoane in vederea aprobdrii modific,lrii tarifului de colectare ;i
transport a degeurilor menajere Ei similare, altele decit reciclabile, aferent Proiectului ,'Sistem de

Management Integrat al Deieurilor din judeful laqi in cadrul gedinfei AdunSrii Generale A.D'l'S' Iaqi

qi imputernicirea pregedinteiui ADIS la;i, dl. Romeo Olteanu, sd semnerze legal valabil, in numele ;i



pentru UAT lrantanele semnarea Actului Adilional nr,3 la Contractul de delegare a gestiunii

serviciului de colectare Ei transport a de;eurilor municipale in Judeful Iaqi nr.3 57l30. 10.201 8;

- Art.22 alin.(1) din Statutul Asocia{iei de Dezvoltare [ntercomunitard pentru Salubritate A.D.l.S. Iagi;

Avdnd in vedere avizul de legalitate numlrul 232.din22.05.2020 privind acordarea

mandatului special reprezentantului UAT Fantanele in AGA ADIS Iaqi in rrederea aprobdrii

modificlrii tariFului de colectare gi transport a deqeurilor menajere qi similare, altele decat reciclabile,

in cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deqeurilor din judeful Iagi" 9i imputernicirea

Pregedintelui ADIS Iagi sd semneze Actul Adilional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii

serviciuluide colectare gitransport a deqeurilor municipale in Judelul Iagi nr.357l30.10.2018.

in temeiul art.196 alin (l) lit. a)din O.U.G nr.5712019 privind CodulAdministrativ

HOrAnAqrr:
Art.l. Se acorcl6 mandat special dlui.Chelariu Sorin sd voteze pentru UAT Fantanele - in calitate de

membru al Asocia{iei de Dezvoltare lntercomunitard pentru Salubritate A.D.I.S. Iagi in qedinlele

Adundrii Generale ale acesteia, pentru aprobarea modificdrii tarifului de colectare Ei transport a

degeurilormenajere Ei similare in amestec, altele dec6t reciclabile, in judeful taqi, dupd incetarea st6rii

de urgenfi decretatd de Pregedintele Rom6niei;
Art.2. Secretariatul UAT va comunica o copie a prezentei hotdr6ri c61.re Asocialia de Dezvoltare

lntercomunitard pentru Salubritate A.D.l.S. Iagi, Institu{iei Prefectului Judefului Iagi 9i locuitorilor
UAT Fantanele, prin afi;are.

Pr

Du um

Secretar general delegat al Comunei Fdnt6nele,

Petrea Alexand ru-lonut.r
I

11 voturi pentru,0 impotrir,'a,0 abtineri, din 11Prezenta hotarare a

consilieri prezentisi
fost adoptata cu un nr.de

Ll- consilieri in functie.


