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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA UNŢENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 
 

HOTARARE 
privind modificarea şi completarea anexei Hotărârii nr. 46/2010  

 
Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani ,  
având în vedere: 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr. 2182/2013; 
- Expunerea de motive nr. 2183/2013 la proiectul de hotărâre privind modificarea 

anexei H.C.L. Unţeni nr. 46 din 30.09.2010 privind aprobarea delegării de gestiune in mod 
direct a Serviciului public de salubrizare din comuna Unţeni către S.C. “DEEA CLEANING” 
S.R.L. BOTOŞANI şi aprobarea încheierii contractului de delegare de gestiune prin 
concesionare a Serviciului public de salubrizare al comunei Unţeni  cu S.C. “DEEA 
CLEANING” S.R.L. BOTOŞANI 

- adresele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoproces” Botoşani prin care 
solicită modificarea contractului de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul de salubrizare, 

văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor: 
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
- 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 Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 
în baza prevederilor: 
- art. 59 şi 60 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative republicată (R2); 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

hotărăşte : 
 

Art.I. – Anexa la H.C.L. Unţeni nr. 46 din 30.09.2010 privind aprobarea delegării de 
gestiune in mod direct a Serviciului public de salubrizare din comuna Unţeni către S.C. 
“DEEA CLEANING” S.R.L. BOTOŞANI şi aprobarea încheierii contractului de delegare de 
gestiune prin concesionare a Serviciului public de salubrizare al comunei Unţeni  cu S.C. 
“DEEA CLEANING” S.R.L. BOTOŞANI,  se modifică după cum urmează:  

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:   
 „Art..1 - (1) Obiectul prezentului contract de concesiune îl constituie prestarea 

serviciului public de salubrizare din comuna Unţeni, în conformitate cu obiectivele 
beneficiarului: colectarea şi transportul deşeurilor municipale din localităţile Unţeni, Burla, 
Burleşti, Soroceni şi Mînăstireni” 
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(2) Obiectul prezentului contract de concesiune îl constituie asigurarea prestării 
serviciilor publice privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide şi a 
deşeurilor periculoase cu excepţia celor cu regim special, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.  

a)  În conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 
deşeurilor din instituţiile publice, operatorul va prelua următoarele categorii de deşeuri: 

- hârtie şi carton; 
- metal; 
- plastic; 
- sticlă. 
b) - În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1037 din 13 octombrie 

2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, operatorul va prelua 
următoarele categorii de deşeuri: 
 - deşeurile de echipamente electrice şi electronice, DEEE.” 

2. – Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.7- Durata contractului de delegarea gestiunii prin concesiune este până la data de 

31.12.2013.” 
3. – La articolului 20, după aliniatul 1 se adaugă un nou aliniat care va avea 

următorul cuprins: 
“(2) Contractul de salubrizare va înceta la data intrării în vigoare a contractului de 

delegare a gestiunii atribuit de ADI ECOPROCES / Consiliul Judeţean Botoşani, pentru 
activităţile de colectare, sortare, valorificare şi depozitare a deşeurilor municipale, fără 
stabilirea de despăgubiri în sarcina delegatarului/autorităţii publice.” 

Art.II. –.Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Tucaliuc Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
29 mai 2013 
Nr.41. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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