
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT MIHAI 

EMINESCU în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului 
adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea 
serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale 
solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 

  
Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit in şedinţa ordinară din 

data de 29.04.2020, 
Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu, 

adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoşani nr. 
4770/24.04.2020,  

Analizând Referatul nr. 4732/23.04.2020 întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală-drumuri însoțit de Raportul de specialitate al ADI 
ECOPROCES BOTOȘANI nr. 536/15.04.2020, 

în conformitate cu prevederile: 

 art. 2 alin. (12), art. 6 alin. (1) lit. l), art. 6 alin. (3), art. 20 alin. (2) 

lit. d), art. 25, art. 26 alin. (5) și alin. (8), precum și ale art. 27 alin. (2) din 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 art. 8 alin. (3) lit. d2) și k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (4)-(5), 

precum și ale art. 43 alin. (1)-(7) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 115 lit. b) și d) din Regulamentul-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor, aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 

82/2015; 

 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. 5 alin. (1) lit. f), precum și ale art. 18 alin. (2) lit. f) și i) 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 4 

Botoșani nr. 927/14.07.2017; 
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În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), respectiv ale art. 196 
alin. (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2020 privind 
Codul administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului UAT Mihai Eminescu, 

d-na primar Gireadă Aneta, în AGA ADI ,,Ecoproces” să voteze pentru aprobarea 
Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea 
serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în 
judeţul Botoşani” zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017  prevăzut în anexă, parte 
integrantă din prezenta hotîrâre. 

Art. 2. Se împuternicește Președintele A.D.I. ,,Ecoproces’’ Botoșani, să 
semneze, în numele și pe seama U.A.T. Mihai Eminescu Actul adițional nr. 5 la 
Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare 
şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani 
nr. 927/14.07.2017. 

Art. 3. Primarul comunei Mihai Eminescu, prin intermediul 
compartimentelor de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și Biroului gospodărie 
comunală-drumuri. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

VALERIU DROBOTĂ 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. Hotărâre:  ____/ 29.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


