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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractele încheiate cu actualii 

operatori de salubrizare cu CMID Stăuceni 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
urmare adresei nr.12945 din 18.08.2016 referitor la operarea sistemului integrat de 

management al deșeurilor în județul Botoșani, Consiliul județean Botoșani, 
văzând raportul de specialitate nr.4300/2016 al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei; 
analizând propunerile primarului comunei Unţeni, cu expunerea de motive 

nr.4301/2016, 
 având în vedere raportele de avizare ale : 

- 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, 

ţinând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art.36, alin. (6), litera a), punctul 14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările  
-art. 2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,  
-art. 16, alin. (1), lit. a) din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 
- Hotărârile Consiliului județean nr. HCJ nr.156/2015, HCJ nr.104/2016, HCJ 

nr.103/2016 precum și a Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activităților 
de administrare a stațiilor de transfer, de sortare a deșeurilor municipal și de administrare a 
depozitului de deșeuri – Județul Botoșani nr.12016/02.08.2016, 
 în temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. – Se aprobă încheierea unui act adițional la contractual încheiat cu actualul 
operator de salubrizare. 

Art.2.  – Primarul comunei Unțeni împreună cu operatorul de salubrizare vor încheia 
un contract de prestări de servicii cu operatorul CMID Stăuceni, până la intrarea în vigoare a 
noilor contracte de delegare a colectării licitate de către A.D.I. ECOPROCES Botoșani. 

Art.3. – Primarul comunei Unțeni va propune Consiliului local rectificarea bugetului 
local pentru asigurarea resurselor financiare pentru plata serviciilor altele decât colectare și 



transport până la stațiile de transfer, adică cele de transfer/transport, sortare și depozitare 
CMID Stăuceni, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii. 

Art.4. - Primarul Comunei Unteni dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotarari. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Achiței V. Ioan 
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