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HOTĂRÂREA NR. 10 

 privind aprobarea Actului adițional nr. la Acordul financiar  privind modul de gestionare a 

plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul 

Botoșani”,  zona 4 Botoșani nr. 1020/04.08.2017 și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 31.03.2022,  

 

 

urmare a adresei ADI „Ecoproces” Botoșani nr. 126/27.01.2022, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 936/01.03.2022, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, republicată,  

art. 17 alin. 5 lit. g, art. 60 alin. 1 lit. a din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor,  

art. 6 alin. 1 lit. p, art. 25 și 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităților,  

art. 6, alin. 4 din Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobate prin Ordinul 

ANRSCUP 109/2007, 

OUG 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,  

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, 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. 

927/14.07.2017,  

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”, 

art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative,  

art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României,  

art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

art. 7 alin. 2 din Cod Civil, 
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în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul financiar nr. 1020/04.08.2017  privind 

modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor 

în Județul Botoșani”  zona 4 Botoșani, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se acordă mandat special reprezentantului UAT Comuna Nicșeni în AGA ADI 

„Ecoproces”: 

2.1 să voteze Actul adițional nr. 1 la Acordul financiar nr. 1020/04.08.2017  privind modul 

de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în 

Județul Botoșani”  zona 4 Botoșani. 

 

Art. 3 Se împuternicește primarul UAT Comuna Nicșeni să semneze Actul adițional nr. 1 

la Acordul financiar nr. 1020/04.08.2017 privind modul de gestionare a plăților în cadrul 

Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani” zona 4 Botoșani. 

 

Art. 4 Se acordă mandat special reprezentantului UAT Comuna Nicșeni 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 nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani, biroului financiar și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

      PÎRLOG RODICA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 9 voturi pentru 9 voturi împotrivă 0 abţineri 0 


