UAT COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR . 5268 DIN 28.04.2020
(privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Tomești în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și
transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din
județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 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 Tomești, Județul Iași,
Având în vedere:
-Nota de fundamentare nr.443/21.04.2020 privind necesitatea aprobării modificării tarifului
de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în județul Iași în cadrul Proiectului SMID
Iași, precum și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 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.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, 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;
- O.G. nr. 74/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.2011/2011, 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 Tomești, Județul Iași nr. 15 din 26.02.2009
privind aprobarea asocierii Comunei Tomești 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 Tomești, Județul Iași nr. 28 din 30.04.2009
privind aprobarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;
- Adresa nr. 444/21.04.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate
A.D.I.S. Iași, înregistrată la Primăria Comunei Tomești sub nr. 5041 din 22.04.2020, prin care se
solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești cu privire la mandatarea unei persoane
în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare,
altele decât reciclabile, aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din
județul Iași în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași și împuternicirea Președintelui ADIS
Iași, dl. Romeo Olteanu, să semneze legal valabil, în numele și pentru UAT Tomești, semnarea
Actului Adițional nr.3 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;
-H.C.L. Tomești nr. 171 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea”instituirii și administrării
taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în comuna Tomești, județul
Iași, începând cu 01.04.2019”;
-H.C.L. Tomești nr. 32 din 28 februarie 2019 cu privire la aprobarea ”modificării unor
prevederi din H.C.L. Tomești nr. 171 din 20.12.2018 privind aprobarea”instituirii și administrării
taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în comuna Tomești, județul
Iași, începând cu 01.04.2019”
-H.C.L. Tomești nr. 54 din 18 aprilie 2019 cu privire la aprobarea ”modificării în sensul
completării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 171 din 20.12.2018 privind aprobarea
instituirii și administrării taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în
comuna Tomești, județul Iași, modificată și completată de H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.02.2019”
-H.C.L. Tomești nr. 99 din 04 iulie 2019 cu privire la aprobarea:”modificării unor prevederi
din cuprinsul Pct. 3 al Regulamentului la H.C.L. Tomești nr. 171 din 20.12.2018 privind aprobarea
instituirii și administrării taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în
comuna Tomești, județul Iași, cu modificările și completările aduse de H.C.L. Tomești nr. 32 din
28.02.2019 și de H.C.L. Tomești nr. 54 din 18.04.2019”;
-H.C.L. Tomești nr. 123 din 26 septembrie 2019 cu privire la aprobarea:”acordării
mandatului special reprezentantului UAT Comuna Tomești, Județul Iași, 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”;
-proiectul de hotărâre cu nr. 5268 din 28.04.2020, întocmit de primarul comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte, cu privire la ”acordarea mandatului special reprezentantului UAT
Tomești în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a
deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași
să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și
transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018”;
-referatul înregistrat sub nr. 5269 din 28.04.2020, întocmit de secretarul general al comunei
Tomești, domnul Mancaș Gabriel, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
-anunțul afișat la sediul autorităţii locale prin care se face publică intenţia ca în data de
28.05.2020, să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în temeiul art. 7 din
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești,
pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat;
Ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (d) şi ale alin.(7) lit. (n) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi din considerentele prezentate

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se acordă mandat special domnului Timofte Ștefan, Primar al Comunei Tomești,
Județul Iași, să voteze pentru UAT Tomești – în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași în ședințele Adunării Generale ale acesteia, pentru
aprobarea modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în amestec,
altele decât reciclabile, în județul Iași, după încetarea stării de urgență decretată de Președintele
României.

Art.2. Se împuternicește Președintele ADIS Iași, dl. Romeo Olteanu, să semneze legal
valabil, în numele și pentru UAT Tomești, Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași
nr.357/30.10.2018.
Art.3. Secretarul general al comunei Tomești va comunica copii de pe prezenta hotărâre:
Primarului comunei Tomești, Instituției Prefectului Județului Iași pentru controlul legalității actelor
administrative, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași și
locuitorilor UAT Tomești, prin afișare.
Adoptată azi: 28.05.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

