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Hofarare Nr. 40
privind acordarea mandatului special reprezentantului UATcomuna Sineqti, judeful Iagi in AGA
ADIS Iagi in vederea aprob[rii modificdrii tarifului de colectare qi fansport a deEeurilor menajere qi
similare, aprobarea modificirii tariful de colectare qi tratare al deqeurilor din construclii gi dernoldri gi
aprobdrii tarifelor distincte pentru gestionarea degeurilor in cadrul Proiectului ,,Sistetn de
Management Integrat al DeEeurilor din judelul IaEi" gi imputernicirea Preqedintelui ADIS Ia;i sd
semneze Actul Adilional nr,3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare ;i transport
a de;eurilor municipale in Judelul laqi nr.357130.10,2018
Consiliul local al comunei SineEti judelul Iasi,
Analizand:
- Proiectul de hotarare rtr.2233123.04.2020 depus de catre iniliator Primarul comunei Sinegti,
judetul Iagi;
- Referatul de aprobare al primarului nr.223 4 I 23 .0 4.202a :
Av6nd in vedere:
- Nota de fi-rndamentare w.443121.04.2020 privind necesitatea aprobdrii modificdrii tarifului
de colectare gi transport a deEeurilor menajere gi similare in judelul Iagi in cadrul Proieetului
SMID Iagi, precum gi imputernicirea Pregedintelui ADIS Iagi sa sernneze Actul Adilional nr.3
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare Ei transport a deEeurilor
municipale in Judelul IaEi nr,357130. 10.201 8;
- Prevederile Programului Operalional Infrastructurd Mare 2014-2020 (POIM);
- Legea serviciului de salubrizare a localitatilor m. 10112006, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
- Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitdli publice, cu modificarile Ei
completdrile ulterioarc;
- Hotdrdrea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a
statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile
de utilit[1i publice;
- Hotdrdrea Guvernului nr. 34912005 privind depozitarea deEeurilor, cu rnodificarile gi
completdrile r;lterioare;
- Legea m.201Il20II privind regimul deEeurilor, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
- Legea nr.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ;i a deEeurilor de
ambalaje. cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Ordonanla de UrgenJd a Guvernului nr.19612005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- OG 7412018 privind modificarea ;i completareaLegii nr,20lll201l, a Legii nr,24912015 gi
a OUG nr.19612005;
- Legea nr.3112019 privind aprobarea OUG nr.7412018 pentru modificarea qi completarea
Legii nr.21Il20Il privind regimul deEeurilor, a Legii n.24912015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor Ei a deEeurilor de ambalaje Ei a Ordonanlei de Urgenld a Guvernului
m.19612005 privind Fondul pentru mediu;
- Adresa nr.444121.04.2020 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate
A.D.LS. IaEi privind mandatarea unei persoane in vederea aprobdrii modificdrii tarifului de
colectare gi transport a deseurilor menajere gi similare, aprobarea modificdrii tariful de
colectare gi tratare al deEeurilor din construclii Ei demoldri gi aprobarii tarifelor distincte

pentru gestionarea deqeurilor aferente Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al
Degeurilor din.f udelul IaEi in cadrul Eedinlei Adundrii Generale A.D.I.S. Ia;i ;i imputernicirea
PreEedintele ADIS Iagi, dl. Romeo Olteanu, sd sernneze legal valabil, in numele Ei pentru
UAT comuna Sinegti, judeJul Iaqi, semnarea Actului Adilional nr.3 la Contractul de delegare
a gestiunii serviciului de colectare gi transport a degeurilor municipale in Jtrdelul IaEi
nr,357130.10.2018;

- Art. 22 ahn.(l) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intereomunitard pentru

Salubritate

A.D.I,S. Iagi;
Yazand si avizele favorabile ale comisiilor de soecialitate din cadrul Consiliului local
Sinesti.

inbaza atribufiilor stabilite prin ar1. 129 alin.2), lit.(d) qi alin,7) lit.(n) 9i in temeiul
art.I96 alin.1), lit.(b) din O,U,G,R. nr.571201 9 privind Codul administrativ,
HOTARA$rE:
a) Art.l Se acordd mandat special dlui Petru Holicov sd voteze pentlu UAT comuna
Sinesti, iudetul Iasi, in calitate de membru al Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard pentru
Salubritate A.D.I.S. IaEi in qedintele Adundrii Generale ale acesteia, pentru aprobarea
modificarii tarifului de colectare Ei transport a deqeurilor menajere gi similare in amestec,
altele decAt reciclabile, in judeful IaEi, dupd incetarea stdrii de urgenld decretat[ de
Preqedintele RomAniei,

Art,Z. Se imputernicegte PreEedintele ADIS Iaqi, dl. R.omeo Olteanu, sd semneze legal
valabil, in numele gi pentru UAT comuna Sineqti, judeJul Iaqi, Actul Adilional m. 3 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare gi transport a deEeurilor municipale
in Judelul IaEi nr.357130. 1 0.201 8.
Art.3. Secretarul comunei va asigura publicitatea gi va comunicaprezenta hotarare:
. primarului comunei, spre stiinta,
o responsabilului cu pagina de internet a primdriei locale,
. Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Salubritate A.D.I.S. IaEi,
. Institutiei Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.
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Adoptata azi30 aprilie 2020.

Contrasemnat conform
art.140

alin.l din O.U.G.R.
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