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HOTÃRÂRE 
privind acordarea mandatului special reprezentantului 

U.A.T. – Comuna Lozna în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în 

vederea aprobării Planului anual de creștere a tarifelor 

pentru anul 2022, actualizat la luna August 2021 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 Octombrie 2021 

 
 
 

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;  

 adresa nr. 1198/27.09.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“Ecoproces” Botoşani; 

 raportul nr. 1195/27.09.2021 al aparatului tehnic al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Ecoproces” Botoşani; 

 Decizia CD nr. 65/24.09.2021; 

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
nr. 2577/28.09.2021; 

 raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al Comunei nr. 
2580/28.09.2021; 

 O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, republicată; 

 art. 2, alin. 12, art. 6, alin. 1, lit. l, art. 6, alin. 3, art. 20, alin. 2, lit. d, 
art. 25, art. 26, alin. 5 și alin. 8 și art. 27, alin. 2 din Legea nr. 101/2006 
a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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 art. 8, alin. 3, lit. d2 și k), art. 9, alin. 2, lit. d, art. 10, alin. 4 și alin. 5 și 
art. 43, alin. 1 - 7 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 115, lit. b și d din Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare 
a localităţilor, aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 
82/2015; 

 art. 8 și art. 15 - 18 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul nr. 109/2007; 

 art. 5, alin. 1, lit. f și art. 18, alin. 2, lit. f și i din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Ecoproces” Botoşani; 

 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”; 

 Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de 
colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul 
Botoșani – zona 1 Dorohoi nr. 892/04.07.2017; 

 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 acordă mandat special reprezentantului U.A.T. – Comuna 
Lozna în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Planului anual de 
creștere a tarifelor pentru anul 2022, actualizat la luna August 2021, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2  Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Ecoproces” Botoşani, cu sediul în Municipiul Botoşani, str. 

Cuza Vodă, nr. 2, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Grefa 

mailto:primaria_lozna@yahoo.com
../../micu.iulian/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1573892/00092393.htm


 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 

 

 

 

 3 

Judecătoriei Botoşani cu nr. 14191/23.03.2009 să exercite în numele și pe seama 

U.A.T. Comuna Lozna, judeţul Botoşani atribuțiile referitoare la Politica tarifară 

aferentă Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul 

Botoșani. 

Art. 3  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Botoşani, 
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 
Art. 4       Primarul Comunei Lozna prin Compartimentul de specialitate 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 5   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Compartimentului financiar - contabil din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani, 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ecoproces” 
Botoşani. 

 
-  

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

BURLACU Mihai MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  
  

 
 

Viză control financiar preventiv, 
 Consilier superior, 
 LAZĂR Verginia 

 
 

 
Lozna                                                                          

Nr. 30 din 29 Octombrie 2021                                      

mailto:primaria_lozna@yahoo.com



