
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr.2209 din 28 aprilie 2020  
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. UNȚENI în A.G.A. A.D.I. 

,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a 
gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale 

solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 
 
 Urmare adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoşani nr. 
579 din 24.04.2020, se solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la suplimentarea numărului de 
europubele. Proiectul de hotărâre are la bază următoarele prevederi: 

 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 4 Botoșani  nr. 
927/14.07.2017, 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile legale în vigoare. 
Se constatată că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 
Propun un proiect de hotărâre. 

 
INIȚIATOR, 

Constantin Paladi 
 



PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr.2210 din 28 aprilie 2020  
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. UNȚENI în A.G.A. A.D.I. 

,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a 
gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale 

solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 
 

Potrivit prevederilor art. 136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul 
administrativ, compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
întocmesc rapoartele de specialitate. 

        Prin referatul de aprobare nr.2209 din 28 aprilie 2020 se propune Consiliului Local al 
comunei, adoptarea unui proiect de hotărâre. 
 Urmare adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoşani nr. 
579 din 24.04.2020, se solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la suplimentarea numărului de 
europubele. Proiectul de hotărâre are la bază următoarele prevederi: 

 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 4 Botoșani  nr. 
927/14.07.2017, 

Se constatată că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată. 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile legale în vigoare. 
 

CONSILIER SUPERIOR, 
Maria CIOBANU 
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PROIECT HOTĂRÂRE 
privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. UNȚENI în A.G.A. 
A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de 

delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a 

deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 
  

Consiliul Local al comunei Unțeni, județul Botoșani, 
 urmare adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOPROCES” Botoşani 

nr. 579 din 24.04.2020,  

 analizând propunerea primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare 
nr.2209/2020, 

            analizând Raportul de specialitate al Compartimentului de resort cu nr.2210/2020 

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, 
având în vedere rapoartele: 

 - comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

- comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 

constatându-se că au fost respectate prevederile art.7 din Legea  nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

în baza prevederilor: 

 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 4 Botoșani  
nr. 927/14.07.2017, 

 în temeiul art.196 alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. -  Se acordă mandat special reprezentantului U.A.T. UNȚENI   în  A.G.A. 

A.D.I. ,,Ecoproces’’ să voteze pentru/împotrivă aprobarea Actului adițional nr. 3 la 
Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” zona 4 Botoșani nr. 
927/14.07.2017  prevăzut în anexă. 
            Art.2. - Se împuternicește Președintele A.D.I. ,,Ecoproces’’ Botoșani, să semneze, 
în numele și pe seama U.A.T. UNȚENI Actul adițional nr. 5 la Contractul de delegare a 
gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor 

municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017.  
             Art. 3. – Compartimentele de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Unțeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, iar 1 
exemplar se va remite către A.D.I. ,,Ecoproces’’ Botoșani.  
 Art.4. - Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 
 

INIȚIATOR, 
Constantin Paladi 
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CONSILIUL LOCAL UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

Anexa 

la hotărârea nr. ___ din __ mai 2020 

 

                      ACT ADIȚIONAL NR. 5  

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII  

“CONCESIONAREA  SERVICIULUI PUBLIC  

DE COLECTARE ȘI TRANSPORT  

A DEȘEURILOR MUNICIPALE SOLIDE  

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI“ 

LOT 4 BOTOȘANI – NR. 927/14.07.2017 

 
Părțile 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoproces Botoșani, cu sediul în Botoșani strada Cuza Vodă nr. 2, județul 
Botoșani, înregistrată în Registrul asociaţiilor si fundaţiilor de pe lângă judecătoria Botoșani cu numărul 8 din 
29.01.2009, cod unic de înregistrare 25289967, cont IBAN RO17RNCB0041112671980001 deschis la B.C.R. 
Sucursala Botoșani, reprezentată de d-l Costică Macaleți, având funcţia de președinte ADI, în numele şi pe seama 
unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

        -     MUNICIPIUL BOTOȘANI – prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. .........; 

- ORAŞ BUCECEA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. ............... ....   ; 

- COMUNA ALBEŞTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. ..................; 

- COMUNA BĂLUŞENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr............ ...; 

- COMUNA BLÂNDEŞTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr............ .; 

- COMUNA CĂLĂRAŞI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr............... ; 

- COMUNA CORNI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. .....................; 

- COMUNA CRISTEŞTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. ..............; 

- COMUNA CURTEŞTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. ...............; 

- COMUNA DÎNGENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr................... ; 

- COMUNA GORBĂNEŞTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr........... ; 

- COMUNA HLIPICENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. ................; 

- COMUNA LUNCA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. .....................; 

- COMUNA MIHAI EMINESCU - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr....; 

- COMUNA NICŞENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr..................... ; 

- COMUNA RĂCHIŢI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr.................... ; 

- COMUNA RĂUSENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr.................. .; 

- COMUNA ROMA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr........................ ; 

- COMUNA STĂUCENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr................ ; 

- COMUNA SULIŢA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr......................; 

- COMUNA TODIRENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. ................; 
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- COMUNA TUDORA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. ..................; 

- COMUNA UNGURENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. ..............; 

- COMUNA UNŢENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr. ....................; 

- COMUNA VLĂDENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr...................; 

- COMUNA VORONA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr...................; 

- JUDEȚUL BOTOȘANI- prin Consiliul Județean, în baza hotărârii nr......... ; 

- ADI ,,ECOPROCES’’ BOTOȘANI, în baza hotărârii nr ……………………..; 

Aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar (denumite în cele ce urmează 
„Delegatar”), pe de o parte, 

Și 

S.C. URBAN SERV S.A. Botoşani, cu sediul în Municipiul Botoşani, strada 1 Decembrie nr. 19, judeţul Botoşani, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Botoșani cu numărul J07/272/1998, cod unic de 

înregistrare 10863076, tel. 0231/517912, fax 0231/531662, cont IBAN: RO63 TREZ 1165 069X XX00 0513 deschis la 

Trezoreria Municipiului Botoșani, reprezentată de Drelciuc Simion, în calitate de director general, Șuster Camelia în 

calitate de director economic și .................................. în calitate de jurist, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de 

altă parte, 

Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 

am convenit, de comun acord, încheierea prezentului Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea 

serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani’’ nr.927/14.07.2017, 

denumit în continuare ,,Contract’’. 

    Art. 1 Se modifică Anexa 4 la Contractul de delegare  - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a 

Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur și se înlocuiește 

cu Anexa la prezentul Act adițional;   

        Art. 2 Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate. 

Prezentul Act adițional  este încheiat în limba română, în  3 (trei) exemplare originale. 

DELEGATAR,     DELEGAT, 

  A.D.I. “Ecoproces” Botoșani        S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani 

Președinte,      Director executiv, 

              Costică Macaleți     Bogdan Ciprian Buhăianu 

Director executiv,           Director economic, 

          Șuster Camelia  Ovidiu Aparaschivei 

 

              Consilier juridic,       

                      Jurist, 

INIȚIATOR, 

Constantin Paladi 

       


