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Hot[rirea nr. 19 / 2020
privjnd acordarea mandatului special reprezentantului comunei Letcani, judetul la9i in AGA ADIS

lagi in vederea aproberii modificdrii taiifului de colectare si transport a deg6uriloi-menajere si
similare, altele decat reciclabile, in cadrul Proiectului ,,Sistem de lvlanagement lntegrat al

Degeurilor din judetul lagi" si imputernicirea Pregedintelui ADIS tagi sa semneze Actul Aditionat
nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor

municipale in Judetul lagi nr.357130.10.2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal oonstitlrir. inlr;nir t. lucrarjle Scdl lci
ordinare din data de 30 aprilie 2020,

Avand in vedere:
- Nota de fundamentare nr.443121.04.2020 privind necesitatea aproberii modificdrii tarifutui de
colectare si transport a degeurilor menajere gi similare'in judetul lagi in cadrul Proiectului SMID
lagi, precum si imputernicirea Pregedintelui ADIS lasi se semneze Actul Aditional nr.3 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare gi transpod a deseurilor municipale ?n

Judetul lagi ff.357131.10.2018 9i proiectul de hotdr6re ff. 343312020. proiect iniliat de
primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor ar1.136 alin.(1) din OUG
nr.57120 1 9-Codul Administrativi
- Prevederile Programului Operational lnfrastructure Mare 2014-2020 (POt[,4);
- Legea serviciului de salubrizare a localitdtilor nr. 10112006, cu modificArile qi completdrile
ulterioare:
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitdti publice, cu modificdrile gi completerile
ulterioare:
- Hoterarea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-
cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomun tara cu obiect de activitate serviciile de utilitdti
publice;
- HoErarea Guvernului N. 34912005 privind depozitarea degeurilor, cu modific5rile gi compieiSrile
ulterioare;
- Legea n(.21112011 privind regimul degeurilor, cu modificerile si completerile ulterioare,
- Legea fi.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambatajetor gi a deseurilor de amba aje,
cu modificdrile si completerile ulterioare;
- Ordonanla de Urgente a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru
completerile ulterioare;
- OG 7412018 privind modificarea qi completarea Legii

mediu. cu modificdrile si

ot.21112011, a Legii nr.249l2015 9i a oUG

ap.obarea Ol)G tt.74t2018 pentru modificarea si completarea Leg'i
nr.196/2005:
- Legea nr.31/2019 privind
n .21112011 privind regimul deseurilor, a Legii fi.24912015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor gi a degeurilor de ambalaje gi a Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr.196/2005
privind Fondul pentru mediu;
- Hotirarea Consiliului Local al UAT Letcani nr.36/2006 privind aprobarea asocierii comunei
Letcani cu alte unitefi administrativ-teritoria]e din judet in vederea infiinterii Asociatiei de
Dezvoltare lntercomunitard de Salubritate A.D.l.S. laqi;



- Hoterarea consiliului Local ai comunei Letcani nr.53/31.03.2009 privind aprobarea Actului

constitutiv qi al statutului Asoclaliei de Dezvoltare Intercomunitara pentru salubritate A.D.l.s.

lasi:
_ hdr"." nr. 444121.04.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru salubritaie

A.D.l.S. lagi privind mandatarea unei persoane 'in vederea aprobarii 
, 
modificerii tarifului de

colectaregi,transportadegeurilormenajeregisimilare,alteledecatle^ciclabileaferentProiectulUi
,sistema,eManagement'IntegratalDegeurilordinjude!ulIagi-incadrulgedinte.iAdunerii
b"n"tul" n.O.t.S. iagi 9i imputeinicirea Pregedintelui ADIS laqi, dl Romeo Olteanu, sa semneze

te!al vatabil, in numele'9i pentru comuna Letcani semnarea Actului.Aditional nr'3 la Contractul de

d;;ga;" " 
gesiiu nii,servic;utui de colectare gi transport a degeurilor municipale in Judelut lagi

n r.357/30.1 0.201 8;

- - An. 22 alin.(1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Salubritate

A.D.r.S. lagi:

-Ret.eratLllnr.j397/23.0,1'2020intocmitdccompa(imentu]deachizi,tijpublice!iinvestifiidincadrul
primdr iei, in temeiul prevedcrilol art. 136 alin.(8) lir...b" din OUC nr'57/201 9-Codrrl Adm inistmtiv:

- Avizul ff. 36193A.04.2020 al comisiei pentru activjtatea economica' de buget finanle,

administrarea patrimoniului, ag cultura qi proteclia socialS din cadrll consiliului local

Lelcani pentrLiproiectul de hotdxare mai sus menrionat, aviz emis in temeiul prevederilor

afi.136 ;in.(6i ) din OUG nr.57l2019-Codul Administrativ, in care arati ci este de

accord cu i.i"gur.u clomnului vicepdmar Tdrili Marcel dar nu sunt de acord cu

majorarea tarifului la salubdzarel
- Voiul exprimat in Eedinla ordinard a consjli*lui local din data de 30.04.2020, respectiv

l5 votud pentru din care 9 voturi pentru amendament;

- prevederile Legii 52/2003 privind transparenla decizionala in adminisha[iapublicd locald;

ln temeiul-art. 5 lit. k) ad. 129 !i a;r.196 alin.(l) lir..,a,dil] oLIc n r.57/20I g-(lodul Administrativ.

cu modilicdrile 9i completdrile ultcrioare

HOTiRA$TE:
Art,l. Art.1. Se acord5 mandat special domnului viceprimar T'ritd Marcel sA voteze

p"ntr"u-"orun" Letcani, judetul laii - in calitate de membru al Asocialiei de Dezvoltare

lntercomunitard pentru Salubritate A.D.l.S. Iali in gedintele Adunerii Generale ale acesteia'

pentru aprobarea modificArii tarifului de colectare gi,transport a degeurilor menajere 9i similare in

amestec, altele decat reciclabile, in iudelul la9i, dupa incetarea sErii de urgenld decretatd de

ADIS lasi. dl. Romeo Olteanu, se semneze legal

iudetul lasi, Actul Aditional nr.3la Contractul de

"i 
tr"n"port a deseurilo nunicipale in Judetul laqi

nr.357/30.10.2018.- - 
A.t.3, secr.tarul general al comunei Lelcani va comunica o copie a prezentei hotarari

Preqedintele Romaniei;
Art.2. Se lmputerniceqie Preqedintele

valabil, in numele 9i pentru comuna Leicani,

delegare a gestiunii serviciului de colectare

primarului. viceprimarului. Asociatja de Dezvoltare [ntercomunitari pentru Salubritate

A.D.1.S. Iasi, SC SALUBRI-S SA Ia;i $i Instituliei Prefectului Judeplui Ia5i.

Conl

ILimiI
. \!:E:r:t{tJr "i

E*Etr


