
    R O M A N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
COMUNA ROMÂNEȘTI     
 CONSILIUL LOCAL ,                                                                                                  

 H O T Ă R Â R E 

privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Românești  în A.G.A. A.D.I. 

,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii 

,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul 

Botoşani” – zona 3 Ștefănești nr. 1150/14.11.2016   

              Consiliul Local  Românești ,  întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 aprilie  2020, 

 urmare adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoşani 

nr.2175/15.04.2020 și a Raportului de aprobare a primarului , înregistrat la nr.2153/24.04.2020; 

            analizând Raportul de specialitate  prin care se propune acordarea unui mandat special 

privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, nr. 

254/24.04.2020 

în conformitate cu prevederile: 

- art. 17 alin. (3) lit. c) 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 3 Ștefănești  nr. 1150/14.11.2016; 
           Văzând prevederile art.129 alin.(1), alinb.(2) lit.c) și a alin.(6) lit. a) Din Codul Administrativ, 
aprobat prin OUG nr.57/2019 , precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local; 
           În temeiul art. 139 alin.(1) şi art. 196, alin. (1) , lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ ;   

  
hotărăşte: 

Art.1  Se acordă mandat special reprezentantului U.A.T. Românești   în  A.G.A. A.D.I. 
,,Ecoproces’’ să voteze pentru/împotrivă aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a 
gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în 
judeţul Botoşani” zona 3 Ștefănești nr. 1150/14.11.2016  prevăzut în anexă; 
            Art.2 Se împuternicește Președintele A.D.I. ,,Ecoproces’’ Botoșani, să semneze, în numele și 

pe seama U.A.T. Românești , Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii 

,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul 
Botoşani” – zona 3 Ștefănești nr.1150/14.11.2016;   

           Art.3 Compartimentele de specialitate din  cadrul Aparatului propriu al Consiliului local 

Românești  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, iar 1 exemplar se va remite către 
A.D.I. ,,Ecoproces’’ Botoșani.  

   PREȘEDINTE   DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier,                                                                                       Secretar general ,  
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