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HOTARAREA Nr. 52129.08.201 9

privind acordarea mandatutui special reprezentantului UAT COMUNA ROSCANI' Jud. lASl in AGA ADIS lali
' in vedsrea aprobirii modifi;erii tarifului de colectare li transport a doleurilor menajere 9i similare,
apioUarea modificirii tariful de colectare gi tratare al d6geurilor din constructii 9i demoleri 9i aproberii.
ta;ifelor distincte pentru gestionarea degeurilor in cadrul Proiectului ,,Sistem do Management lntegrat al
Degeurilor din judetut la9-i" 9i imputerniiirea Pregedintelui ADIS lali sa s€mneze Actul Adilional nr. 2 la
contractul de aetegire iesiiunii serviciului de colectare gi transport a deieurilor municipale in Judelul
"
lagi nr. 357/30.1 0.20 18

coNSlLluL LOCAL AL coMUNEl ROSCANI,

legal constituit, intrunit

la

lucrdrile gedintei ordinare din data de 29 AUGUST 2019

Av6nd in vedere:
Preverile art. 133,

al. 1 si art. 135, art. 136 din ouG nr.5712019 privind codul

Administrativ;

Nota de fundamentare privind necesitatea aprobirii modificirii tarifului de colectare Qi
transport a deQeurilor menajere Qi similare in judetul la9i, aprobdrii modificerii tarifului de
colectare gi tratare al degeurilor din constructii gi demolari gi a aprobirii tarifelor distincte pentru
gestionarea deqeurilor in cadrul Proiectului SMID laqi, precum 8i imputernicirea Pregedintelui
ADIS lagi si semneze Actul Adi{ional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
colectare si transport a degeurilor municipale in Judelul laqi nr. 357/30.10.2018;
Adresa ADIS catre sc GIREXIM UNIVERSAL SA cu nr. 585/13.08.2019, referitor la
stabilirea tarifelor distinct pentru deseurile reciclabile;
Prevederile Programului Operalional lnfrastructuri Mare 2014-2020 (POIM);
Legea serviciului de salubrizare a localitetilor nr. 101/2006, cu modificirile si completdrile
ulterioare;

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitdli publice, cu modificerile 8i
completirile ulterioare;
HotdrArea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului co nstitutiv-cad ru si a
statutu lu i-cad ru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de
utilititi publice;
Hotd16rea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deqeurilor, cu modificirile
completirile ulterioare;
Legea nr. 201112011 privind regimul deqeurilor, cu modificirile si completdrile ulterioare;
Legea nr. 24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor Qi a de9eurilor de
ambalaje, cu modificerile qi completirile ulterioare;
ordonanla de urgenli a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
OG 74l2OiB privind modificarea qi completarea Legii nr.201112011, a Legii nr.24912015
si a OUG nr.196/2005:

Legea nr.31/2019 privind aprobarea OUG nr.7412018 pentru modificarea qi completarea
Legii nr.2111201 1 privind regimul deEeurilor, a Legii nr.24912015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor gi a degeurilor de ambalaje si a Ordonantei de Urgentd a Guvernului
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Hotir6rea Consiliului Local al UAT COMUNA ROSCANI nr.67127.11.2018 privind
aprobarea asocierii comunei ROSCANI cu alte unititi administrativ{eritoriale din judet in
vederea infiintdrii Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitari de Salubritate A.D.l.S. laSi;
Adresa nr. 546131 .07.2019 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitare pentru Salubritate
A.D.l.S. lasi privind mandatarea unei persoane in vederea aprobdrii modificdrii tarifului de
colectare Si transport a degeurrlor menajere gi similare, aprobarea modificdrii tariful de
colectare gi tratare al degeurilor din construclii qi demoleri gi aprobirii tarifelor distincte pentru
gestionarea degeurilor aferente Proiectului ,,Sistem de Management lntegrat al Deseurilor din
judelul Iasi in cadrul gedinlei Adunirii Generale A.D.l.S. lagi gi ?mputernicirea Pregedintele
ADIS lagi, dl. Romeo Olteanu, si semneze legal valabil, in numele gi pentru UAT COMUNA
ROSCANI, Jud. lasi, semnarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de colectare gi transport a degeurilor municipale in Judetul lagi nr.357/30.10.2018;
Art. 22 alin.(1) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Salubritate
A.D.l.S. laqi;
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roscani, jud. lasi;
Votul liber exprimat al consiliului local Roscani prezenti in cadrul gedintei ordinare 10
voturi pentru;
Prevederile Legii nr. 5212003, privind transparent decizionala in administratia publica.
Dispozitiile af'129 al.1 , din Codul Administrativ, aprobat prin OUG 5712019;
ln temeiul: art. '139 alin.1, coroborat cu art. 196 al. 1, lit. a) din Codul Administrativ,
aprobat prin OUG 5712019;

HOTARASTE:
Art.1 Se aprobi:

1.1.

modificarea tarifului de colectare si transport a deqeurilor menajere gi similare in judelul
lagi existentin cuantum de 167,96 lei/toni (fird TVA) in 176,15 lei/toni (fdra TVA);
1.2. aprobarea modificirii tarifului de colectare gi tratare al degeurilor din construclii gi
demolari in judeful laqi existent in cuantum de 25,40 lei/toni (fdri TVA) in 29,43 lei/toni
(fard TVA);
1.3. aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea degeurilor in cadrul Proiectului SMID laqi,
dupa cum urmeaza:
a) tariful de colectare a degeurilor reciclabile, in cuantum de 846,43 lei/toni (firi TVA);
b) tariful de colectare a degeurilor menajere si similare in amestec, altele decat
reciclabile, in cuantum de 167,86 lei/toni (firi TVA).
Art.2. Se acorde mandat special dnei/dlui. primar Gheorghiu Ginovel se voteze pentru
UAT COMUNA ROSCANI - in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara
pentru Salubritate A.D.l.S. lasi in sedinlele Adundrii Generale ale acesteia, pentru:
aprobarea modificirii tarifului de colectare si transport a degeurilor menajere Qi similare
in judelul laqi;

2.1.
2.2.

aprobarea modificirii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si
demolSri in .iudef ul lasi,

2'3
laqi.

aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deQeurilor in cadrul proiectului
SMID

Art.3. Se imputernice?lglrgf-qill9t"AD|S tasi dt. Romeo Otteanu, sd semneze
tegat
valabil, in numele si pentru UAT coMUNA RoscANl, Actul Adilional
nr.'iL-contractut oe
delegare a gestiunii serviciului de colectare
Qi transport a deseurilor municipate in Judetul lasi
nr. 357/30.1 0.2018.
Art'4. Secretariatul UAT comunei/oragului/municipiului va comunica o copie prezentei
a
hoterari cetre Asocialia de Dezvoltare lntercomunitare pentru Salubritate
A.D.l.S. lagi, lnstitutiei
Prefectului Judelului lasi gi locuitorilor UAT.coMUNA RoscANl, prin
afisare.

PRESEDTNTE oe geor$1iA,
Consi ier: Surugiu Mihai
(semnetura)

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar, Petcu Mihaela
(se m netu ra)
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