ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA COSTULENI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI
HOTARAREA NR.3h
Din 28.05.2020
privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna costuleni in AGA ADIS
Iaqi.in.vederea aprobdrii modiJicdril tarifului de colectare pi transport a deqeurilor menajere si
similare, altele decit reciclabite in cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrai al
Deqeurilor din jud€1ul Iafi"$i imputernicirea Pre;edintelui ADIS Iaqi sI semneze Actul
Adilional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare qi transport a
deqeurilor municipale in Jude{ul Iaqi nr.357/30.10.2018 precum qi revocarea HotirArii
nr.26/30.04,2020 a Consiliului Local Costuleni
AvAnd in vedere:

- aft. 129, alin 2, lit. d din Ordonanta

de Urgend a Guvernului nr.

5712019

privrnd

Codul

administrativ;

a Iocalitatilor nr.. l0l/2006, cu modificirile gi completArile
ltenoare:
- Legea nr'. 5l12006 privind serviciile comunitare de utilitdli publice, cu modificdrile gi completArile
ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-cadru
ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitili publice;
-HotArarea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deqeurilor, cu moclificdrile gi completdrile
ulterioare;
-Legea nr.2lll2011 privind regimul degeurilor, cu modific6rile gi complet6rile ulterioare;
- Legea nr.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor gi a degeurilor de ambalaje, cu
rnod ificdrile gi completdrile ulterioare:
- Ordonanta de Urgenla a Guvemului nr.19612005 privind Fondul pentru mediu, cu modificdrile gi
-Legea serviciului de salubrizare
u

completirile ulterioare;
- OG 7412018 privind modificarea si completarea Legii nr.21112011, a Legii nr.24912015 9i a OUG
nr.196120051

-

Legea nr.3112019 privind aprobarea OUG nr.7412018 pentru modificarea gi completarea Legii
nr.2ll12011 privind regimul degeurrlor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor gi a deEeurilor de ambalaje qi a Ordonanlei de Urgenli a Guvernului nr.196i2005 privind
Fondul pentru mediu;
HotArarea Consiliului Local al comunei Costuleni nr. 4 /19.02.2009 privind aprobarea asocierii
comunei Costuleni cu alte unitafi administrativ{eritoriale din judel in vederea infiinldrii Asocia{iei de
Dezvoltare Intercomunitari de Salubritate A.D.l.S. Ia;i;

-

-Hotdrarea Consifiului Local al comunei Costuleni nr. 12126.03.2009 privind aprobarea Actului
Constitutiv qi al Statutului Asociajiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Salubritate A.D.l.S. Iaqi;
- Prevederile Programului Operalional Infrastructura Mare 20 l4-2020 (POIM);
- Nota de fundamentare nr.443121.04.2020 privind necesitatea aprobirii modificdrii tarifului de
colectare qi transport a de;eurilor menajere gi similare in judetul lagiin cadrul Proiectului SMID Iaqi,
precurn gi imputernicirea Pregedintelui ADIS Iaqisi semneze Actul Adilional nr.3 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciulLri de colectare Ei transport a deqeurilor municipale in Judelul Iaqi
nr.3 5 7/3 0. I 0.20 I 8;

-Adresa nr.444l21 .04.2020 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate A.D.l.S. IaEi
privind mandatarea unei persoane in vederea aprobdrii modificdrii tarifului de colectare ii transpofi a
degeurilor menajere gi similare, altele dec6t rec ic lab ile,aferent Proiectului ,,Sistem de Management

lntegrat

al

Degeurilor din jude(ul IaEiin cadrul gedinlei Adundrii Generale A.D.l.S. Iagi

Ei

imputernicirea Pregedintelui ADIS lagi, dl. Romeo Olteanu, si semneze legal valabil, in numele;i
pentru comuna Costuleni semnarea Actului Adiiional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de colectare qi transport a deqeurilor municipale in Judetul laqi nr.357l30.10.2018;
- A,rt.22 alin.(l) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitarl pentru Salubritate A.D.I.S.
Iagi;

-Decizia nr. I referitoare la propunerea de modificare a tarifului de colectare gi transport a degeurilor
menajere Ei similare in amestec , altele decAt reciclabile , in cadrul proiectului "Sistem de
management integrat al deqeurilor din judeJul laqi " 9i Procesul verbal al gedinlei Consiliului director
din data de 19.05.2020,din care reiese necesitatea modificdrii tarifului de colectare $i transpoft al
deqeurilor menajere Ei similare in amestec , altele decAt cele reciclabile in cadrul proiectului "Sistem
de management integrat al degeurilor din judelul lagi "
- referatul de aprobare al d-lui prirnar Miricd Dodan inregistrat sub nr .l 13CL din22.05.2020
- proiectul de hotdr6re iniliat de d-l primart Miricd Dodan inregistrat sub nr. I l4CL din 22.05.2020',
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Costuleni inregistrat sub nr.
1 20CL din 25.05.2020'
in temeiul ar1. 139 , alin. I din din Ordonanla de Urgenll a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul administrativ ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI
Adopti prezenta hotirare ;
Aft.l.Se acorda rnandat special d-lui primar Miricd Dodan sd voteze pentru UAT Comulla
Costuleni - in calitate de membru al Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitari pentru Salubritate
A.D.1.S. lasi in $edintele Adunlrii Generale ale acesteia, pentru aprobarea modificdrii tarifului de
colectare gi transpo( a degeurilor menajere gi similare in amestec, altele decAt reciclabile, in judelul
lagi, dupA incetarea stdrii de urgente decretata de Preqedintele Rominiei;

Art.2. Se imputerniceqte Pre;edintele ADIS lagi, dl. Romeo Olteanu, si

semneze legal
la
valabil, in numele qi pentru UAT Comuna Costuleni Actul Adilional nr. 3 Contractul de delegare a

gestiunii serviciului
nr.3

5

de

colectare

si

transport

a

de;eurilor municipale

in

Jude;ul

Iaqi

7/30. 10.201 8.

Art.3. Se revoca Hotararea nr. 26 din 30.04.2020 a Consiliului Local al comunei Costuleni
privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Costuleni in AGA ADIS la;i in
vederea neaprobirii modificdrii tarifului de colectare gi transport a degeurilor menajere qi similare '
altele decdt iele reciclabile in cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al deqeurilor din
jude{ul laqi " gi contractut de delegare a gestiunii serviciului de colectare 9i transpoft a deEeurilor
mun icipale in J udetul Ia5i nr. 3 5 7/3 0. I 0.201 8
Art.4. Secretarul general al comunei va comunica o copie a prezentei hotdrdri Primarului
comunei Costuleni ,lnstitu(iei Prefectului Judefului Iagi, Asocia{iei de Dezvoltare Intercomullitard
pentru Salubritate A.D.l.S. lagi gi o va aduce la cunoftinld publicd prin afiEare la sediul primdriei qi
pe site-ul institutiei
PRE$EDINTE DE $EDINTA
Consilier local,
CRISTINA BASU

ContrasemneazA pentru legalitate,

SECRETAR N GENERAL AL COMUNEI
t-OREDANA MANUELA ANCHIDIM

