
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOZNA 
Sediul: sat Lozna, str. Principală, nr. 95, comuna Lozna, judeţul Botoşani 

Date contact: C.Î.F. – 15676389, telefon/fax: +40231626280, +40231626481 
email: primaria_lozna@yahoo.com, web: loznabotosani.ro 

 

 

 

 1 

HOTÃRÂRE 
privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul financiar  privind 

modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani,  zona 1 Dorohoi nr. 

922/13.07.2017 și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat 

 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 Februarie 2022 

 
 
 
 

Având în vedere: 

 art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 şi alin. 2, art. 138, alin. 4 şi alin. 5 din 
Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
nr. 303/31.01.2022; 

 raportul de specialitate întocmit de Viceprimarul Comunei Lozna nr. 
304/31.01.2022; 

 adresa nr. 130/27.01.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“Ecoproces” Botoşani; 

 art. 10, alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 35, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată; 

 art. 59, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
republicată; 

 art. 6, alin. 1, lit. p), art. 25 și 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 6, alin.4 din Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 
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 O.U.G. 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, 
modificată; 

 Contractul de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992 pentru 
implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Botoşani”; 

 O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu privind regimul 
deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

 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 1 Dorohoi nr. 892/04.07.2017; 

 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. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu republicată; 

 Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 84, alin. 1, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit n, art. 196, 
alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 şi alin. 2, art. 198, alin 1 şi alin. 2 din O.U.G 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

hotărăşte: 
 

Art. 1  Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul financiar nr. 
922/13.07.2017 privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului 
,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”  zona 1 
Dorohoi, prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2  Se acordă mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna 
Lozna în AGA ADI ,,Ecoproces’’ să voteze Actul adițional nr. 1 la Acordul 
financiar nr. 922/13.07.2017  privind modul de gestionare a plăților în cadrul 
Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”  
zona 1 Dorohoi. 

 
Art. 3  Se împuternicește Primarul U.A.T. Comuna Lozna să semneze 

Actul adițional nr. 1 la Acordul financiar nr. 922/13.07.2017 privind modul de 
gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor în Județul Botoșani’’ zona 1 Dorohoi. 

 
Art. 4  Se acordă mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna 

Lozna în AGA ADI ,,Ecoproces’’ să voteze Regulamentul de organizare și 
funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat, 
prezentat în anexa nr. 2 la prezenta; 

 
Art. 5  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Botoşani, 

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
 
Art. 6       Primarul Comunei Lozna prin Compartimentul de specialitate 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 7   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ecoproces” 

Botoşani. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

DUMITRAȘ Laurențiu MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  

 

Lozna                                                                          

Nr. 5 din 25 Februarie 2022                                      
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