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HOTÃRÂRE 
privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT – 

Comuna Lozna în AGA ADI ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului 

adițional nr. 8 la 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 

 

 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 August 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. 1057/11.08.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“ECOPROCES” Botoşani; 

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
nr. 2046/13.08.2021; 

 raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al Comunei nr. 
2049/13.08.2021; 

 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; 

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

 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. 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 UAT Comuna Lozna 
în AGA ADI ,,Ecoproces’’ să voteze pentru: 

a) aprobarea  tarifului de 997,80 lei/tonă fără TVA pentru activitatea de 
colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale reciclabile 
(hârtie - carton, plastic – metal, sticlă); 

b) aprobarea  tarifului de 130,34 lei/tonă fără TVA pentru activitatea de 
colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale altele decât 
cele de la art.1, lit. a. 
 
Art. 2  Se acordă mandat special reprezentantului UAT – Comuna 

Lozna în  AGA ADI ,,Ecoproces’’ să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr. 
8 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de 
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colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” zona 1 
Dorohoi nr. 892/04.07.2017  prevăzut în anexă. 

 
Art. 3  Se împuternicește domnul Dorin BIRTA, Președintele ADI 

,,Ecoproces’’ Botoșani, să semneze în numele și pe seama UAT – Comuna Lozna 
Actul adițional nr. 8  la 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. 
 

Art. 4  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, 

BURLACU Mihai MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  
  

 
 
 

Viză control financiar preventiv, 
 Consilier superior, 
 LAZĂR Verginia 

 
 

 

 

Lozna 
Nr. 24 din 27 August 2021 
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