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HOTĂRÂREA nr.75
privind actualizarea acordarii mandatului special reprezentantului UAT Ciortesti în AGA
ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor
menajere și similare, aprobarea modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din
construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în
cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și
împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul
Iași nr.357/30.10.2018

Consiliul Local al Comunei Ciortesti, întrunit în ședință la data de 27 august 2019,
Având în vedere:
-

Referatul de aprobare prezentat şi susţinut de primarul UAT Ciortesti, doamna Apostol Alina,
iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.9365 din 21.08.2019;
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specalitate al Primrului comunei
Ciortesti;
referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.9367 din 26.08.2019;
Nota de fundamentare privind necesitatea aprobării modificării tarifului de colectare și
transport a deșeurilor menajere și similare în județul Iași, aprobării modificării tarifului de
colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și a aprobării tarifelor distincte
pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului SMID Iași, precum și împuternicirea
Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018;
- Prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM);
- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile
de utilităţi publice;
- Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr.2011/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificările și completările ulterioare;
- OG 74/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.211/2011, a Legii nr.249/2015 și a
OUG nr.196/2005;
- Legea nr.31/2019 privind aprobarea OUG nr.74/2018 pentru modificarea și completarea
Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciortesti nr.14/2009 privind aprobarea asocierii
comunei Ciortesti cu alte unități administrativ-teritoriale din județ în vederea înființării
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate A.D.I.S. Iași;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciortesti nr.19/2009 privind aprobarea Actului
Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate
A.D.I.S. Iași;
- Adresa nr. 546/31.07.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate
A.D.I.S. Iași privind mandatarea unei persoane în vederea aprobării modificării tarifului de
colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tariful de
colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte
pentru gestionarea deșeurilor aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor din județul Iași în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași și împuternicirea
Președintele ADIS Iași, dl. Romeo Olteanu, să semneze legal valabil, în numele și pentru UAT
Ciortesti semnarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018;
- Art. 22 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate
A.D.I.S. Iași;
În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.a), art.139.alin.1 din Ordonanta de Urgență
nr.57 din 03 iulie 2019, privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă:
1.1.
modificarea tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în
județul Iași existent în cuantum de 167,96 lei/tonă (fără TVA) în 176,15 lei/tonă (fără
TVA);
1.2. aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și
demolări în județul Iași existent în cuantum de 25,40 lei/tonă (fără TVA) în 29,43
lei/tonă (fără TVA);
1.3. aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului SMID
Iași, după cum urmează:
a) tariful de colectare a deșeurilor reciclabile, în cuantum de 846,43 lei/tonă (fără
TVA);
b) tariful de colectare a deșeurilor menajere și similare în amestec, altele decăt
reciclabile, în cuantum de 167,86 lei/tonă (fără TVA).
Art.2. Se acordă mandat special doamnei primar Apostol Alina, să voteze pentru UAT Ciortesti
– în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate
A.D.I.S. Iași în ședințele Adunării Generale ale acesteia, pentru:

2.1. aprobarea modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și
similare în județul Iași;
2.2. aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții
și demolări în județul Iași,
2.3. aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului
SMID Iași.
Art.3. Se împuternicește Președintele ADIS Iași, dl. Romeo Olteanu, să semneze legal
valabil, în numele și pentru UAT Ciortesti, Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași
nr.357/30.10.2018.
Art.4. Secretariatul UAT al comunei Ciortesti va comunica o copie a prezentei
hotărâri către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași,
Instituției Prefectului Județului Iași și locuitorilor UAT, prin afișare.

Ciortesti, 27 august 2019
Preşedinte de şedinţă,
Vieru Costache
 ________________________

Contrasemnează,
Secretar comuna,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 27 august 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” si 0„abtineri” din numărul total de 13 consilieri prezenți

