
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL SĂBĂOANI 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 118 / 18.11.2022 
privind acordarea unui mandat special  

Consiliul local Săbăoani, județul Neamț; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 8, alin. (3) lit. d^2) și lit. k), art. 9, alin. (2) lit. d), art. 10, alin. (5) și ale art. 

43, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. i) și l), art. 9 alin. (1) lit. c) și g), art. 13, art. 20 alin. (2), lit. 

c), art. 281 alin. (1) și (3), art. 282 alin. (3), art. 288 alin. (2), (10) și (11), art. 2810 alin. (1) 

și art. 2814 alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006  

republicată, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 133/2022; 

- prevederile art. 74 din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 

de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 

deșeurilor și a taxelor de salubrizare, respectiv prevederile Ordinului președintelui 

A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localităților; 

- prevederile art. 20, alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

prevederile art. 60 alin. (4) – (6) din O.U.G. nr. 92/2021 privind gestiunea deșeurilor; 

- prevederile art. 20 alin. (4) și ale art. 16 alin. (3) lit. f) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECONEAMȚ”; 

- prevederile Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț nr. 

159/1035/04.04.2018;  

Examinând referatul de aprobare nr. 14292/11.11.2022 al dlui primar al comunei Săbăoani, 

întocmit în baza solicitării înregistrate cu nr. 822/ 17.10.2022 a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECONEAMȚ”; 

Văzând raportul de specialitate nr. 14293/11.11.2022 al compartimentului de specialitate 

cu atribuții în domeniu, precum și avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispozițiilor 173 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit. m)/art. 129, alin. 2 lit. d), alin. (7) 

lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art 1. Se acordă un mandat special reprezentantului Comunei Săbăoani, să voteze, 

ÎMPOTRIVA în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMȚ”, pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin 



concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț nr. 

159/1035/04.04.2018 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMȚ” și S.C. ROSSAL S.R.L. ROMAN conform modelului prevăzut în 

Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Comunei Săbăoani să voteze, 

ÎMPOTRIVA în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMȚ”, pentru adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor 

cuprinse în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art 3. Se acordă un mandat special reprezentantului Comunei Săîbăoani să voteze, 

ÎMPOTRIVA în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMȚ”, pentru adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Procedurii 

standard privind acceptarea deșeurilor la instalațiile de tratare/depozite de deșeuri și 

aplicarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale, conform 

Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art 4. Secretarul general al comunei Săbăoani va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităților și persoanelor interesate. 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                    CONSILIER, 

                   ANTOCI IOSIF 

 

                    CONTRASEMNEAZĂ, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                        

                  EC. ROBU MARICICA               

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  16  voturi “ pentru” , 0 “ împotrivă”, 0“ abțineri”, 

fiind   prezenți 16 consilieri locali din totalul  de 17 consilieri. 

 

 


