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JUDEȚUL  BOTOȘANI 
Nr. __ din 08.01.2021 

 
  
 
 

Referat 
pentru adoptarea unui proiect de hotărâre în regim de urgență  

      
Domnule primar, 
Prin adresa nr. 1439/26.10.2020, înregistrată la Consiliu Local Unteni la nr. 82/07.01.2021 

se solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
UNȚENI la solicitarea ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani. ADI ”Ecoproces” solicită adoptarea hotărârii 
în prima ședință organizată a consiliului local. 

S-a pregătit un proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special al comunei Unțeni în 

Adunarea Generală a Asociaților  ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani. 

Articolul 7, aliniat (13) din Legea nr.544/2003 privind transparenţa decizională în administraţia, 
republicată, stabilește că: ”În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale 
excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse 
interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă 
prevăzută de reglementările în vigoare.” 
 În situația apărută solicit aprobarea ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii 
consiliului local în prima ședință de consiliu care se va organiza, pentru a ne încadra în termenul 
solicitat de ADI ”Ecoproces Botoșani”. 
 

 
Consilier superior, 

Maria Pavăl 
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Referat de aprobare 
privind acordarea unui mandat special al comunei Unțeni în Adunarea Generală a 

Asociaților  ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 
      

 Se solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
UAT UNȚENI la solicitarea ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani prin adresa nr. 1439/26.10.2020, 
înregistrată la Consiliu Local Unteni la nr. 82/07.01.2021. 

Solicitarea are la bază prevederile din Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010  
,, Acordarea finanțării nerambursabile este condiționată de creșterea tarifelor în termeni reali, 

astfel încât să se asigure acoperirea co- finanțării și a costurilor de operare și întreținere a 

activelor’’ privind Proiectul ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Botoșani’’. 
         Conform Statutului, ADI ,,Ecoproces’’ a fost mandatată de membrii asociați să adopte  
Hotărâri în legătură cu Politica tarifară în condițiile respectării prevederilor art. 22 alin. (1) 
potrivit căruia ,,Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 

alin. (2) lit i) –k) și art. 17 alin.(3) lit. a) – i) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în 

baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 

Asociatului al cărui reprezentant este’’. 
Având în vedere:  
- Indicele prețurilor de consum – secțiunea servicii comunicat de INS în valoare de 

103,17%; 
     - Obligațiile prevăzute în Legea nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare art. 
17 lit. g),  h) și anume: 

       ,,Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ – teritoriale sau, după 
caz, subdiviziunile administrativ – teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora au următoarele obligații: 
          g) să includă, înceoând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circulară prevăzută în 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai 
pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de 
performanță prevăzuți în contracte;    
          h)să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deșeurilor altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuția pentru economia circulară 
prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare’’,       

- Planul anual de creștere a tarifelor actualizat la luna septembrie 2020  Anexă  la proiectul 
de hotărâre; 

 - Prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
ADI ,,Ecoproces’’ a actualizat și modificat Planul de creștere a tarifelor din care rezultă taxa de 
salubrizare pentru cele 2 categorii de deșeuri: reciclabile (hărtie/carton, plastic/metal, sticlă) și 
reziduale. 

Pentru anul 2021 indicatorul de performanță al operatorului de colectare este de 60% 
deșeuri  colectate de hârtie/carton, plastic/metal și sticlă din cantitatea generată de deșeuri de 



hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. Cantitatea generată (medie) luată în calcul a fost de 15% din 
total cantitate deșeuri municipale. Prin urmare operatorul de colectare are de realizat 
60% x 15% = 9,0% deșeuri reciclabile din deșeuri municipale. Analiza indicatorului se face în 
luna ianuarie pentru anul precedent.  
           În cazul în care nu îndeplinește indicatorul de performanță stabilit operatorul va plăti UAT-
ului contravaloarea contribuției pentru economia circulară și tariful de depozitare pentru 
cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare 
indicatorilor de performanță. 
           Indicii de generare  (kg/locuitor/zi) au fost cei prevăzuți în Analiza Cost – Beneficiu 
respectiv 0,97 urban și 0,59 rural. 
            Având în vedere fenomenul de migrație de la oraș în zonele limitrofe, există UAT-uri din 
mediul rural unde indicele de generare este apropiat de cel din mediul urban. Pentru aceste UAT-
uri se impune o recalculare a taxei de salubrizare exprimată în lei/persoană/lună, cea exprimată în 
lei/tonă fiind aceeași pentru tot județul. 
          În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  se 
prevede că valoarea contribuției pentru economia circulară este de 80 lei/tonă   începând cu anul 
2020.   
           În Planul tarifar  a fost inclusă contribuţia pentru economia circulară 80 lei/tonă + TVA 
ținându-se cont de indicatorii de performanță stabiliți pentru anul 2021 iar Fondul IID de 74,04 
lei/tonă.  
           În aceste condiții considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru mandatarea 
reprezentantului UAT, dl. Listar Gheorghe Manole, care poate fi inlocuit de dl. Paladi Constantin  
în AGA  ADI ,,Ecoproces” să voteze pentru aprobarea Planului anual de creștere a tarifelor 
actualizat la luna septembrie 2020 conform anexei la Proiectul de hotărâre.  
   

 
                                                            PRIMAR, 
                                                      Paladi Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL  BOTOȘANI 
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Raport de specialitate 
privind acordarea unui mandat special al comunei Unțeni în Adunarea Generală a 

Asociaților  ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 
      

Potrivit 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.  

Este becesară adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului UAT UNȚENI la solicitarea ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani prin adresa nr. 
1439/26.10.2020, înregistrată la Consiliu Local Unteni la nr. 82/07.01.2021. 

Solicitarea are la bază prevederile din Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010  
,, Acordarea finanțării nerambursabile este condiționată de creșterea tarifelor în termeni reali, 

astfel încât să se asigure acoperirea co- finanțării și a costurilor de operare și întreținere a 

activelor’’ privind Proiectul ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Botoșani’’. 
         Conform Statutului, ADI ,,Ecoproces’’ a fost mandatată de membrii asociați să adopte  
Hotărâri în legătură cu Politica tarifară în condițiile respectării prevederilor art. 22 alin. (1) 
potrivit căruia ,,Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 

alin. (2) lit i) –k) și art. 17 alin.(3) lit. a) – i) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în 

baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 

Asociatului al cărui reprezentant este’’. 
Având în vedere:  
- Indicele prețurilor de consum – secțiunea servicii comunicat de INS în valoare de 

103,17%; 
     - Obligațiile prevăzute în Legea nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare art. 
17 lit. g),  h) și anume: 

       ,,Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ – teritoriale sau, după 
caz, subdiviziunile administrativ – teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora au următoarele obligații: 
          g) să includă, înceoând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circulară prevăzută în 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai 
pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de 
performanță prevăzuți în contracte;    
          h)să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deșeurilor altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuția pentru economia circulară 
prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare’’,       

- Planul anual de creștere a tarifelor actualizat la luna septembrie 2020  Anexă  la proiectul 
de hotărâre; 

 - Prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
ADI ,,Ecoproces’’ a actualizat și modificat Planul de creștere a tarifelor din care rezultă taxa de 
salubrizare pentru cele 2 categorii de deșeuri: reciclabile (hărtie/carton, plastic/metal, sticlă) și 
reziduale. 



Pentru anul 2021 indicatorul de performanță al operatorului de colectare este de 60% 
deșeuri  colectate de hârtie/carton, plastic/metal și sticlă din cantitatea generată de deșeuri de 
hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. Cantitatea generată (medie) luată în calcul a fost de 15% din 
total cantitate deșeuri municipale. Prin urmare operatorul de colectare are de realizat 
60% x 15% = 9,0% deșeuri reciclabile din deșeuri municipale. Analiza indicatorului se face în 
luna ianuarie pentru anul precedent.  
           În cazul în care nu îndeplinește indicatorul de performanță stabilit operatorul va plăti UAT-
ului contravaloarea contribuției pentru economia circulară și tariful de depozitare pentru 
cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare 
indicatorilor de performanță. 
           Indicii de generare  (kg/locuitor/zi) au fost cei prevăzuți în Analiza Cost – Beneficiu 
respectiv 0,97 urban și 0,59 rural. 
            Având în vedere fenomenul de migrație de la oraș în zonele limitrofe, există UAT-uri din 
mediul rural unde indicele de generare este apropiat de cel din mediul urban. Pentru aceste UAT-
uri se impune o recalculare a taxei de salubrizare exprimată în lei/persoană/lună, cea exprimată în 
lei/tonă fiind aceeași pentru tot județul. 
          În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare  se 
prevede că valoarea contribuției pentru economia circulară este de 80 lei/tonă   începând cu anul 
2020.   
           În Planul tarifar  a fost inclusă contribuţia pentru economia circulară 80 lei/tonă + TVA 
ținându-se cont de indicatorii de performanță stabiliți pentru anul 2021 iar Fondul IID de 74,04 
lei/tonă.  
           În aceste condiții considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru mandatarea 
reprezentantului UAT Unțeni la propunerea inițiatorului proiectului de hotărâre.  
   

CONSILIER SUPERIOR, 
Maria Pavăl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special al comunei Unțeni în Adunarea Generală a 

Asociaților  ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 
 

 

Consiliul local  UNȚENI, județul Botoșani, 
            analizând  Referatul de aprobare nr.____/2020 al primarului comunei Unțeni, 
 având în vedere raportul de specialitate al comrpatimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.____/2020, 

având în vedere rapoartele 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; 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ; 
        în baza prevederilor: 

- Adresa ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani nr.1439/26.10.2020; 
- Contractul de asociere nr. 12483/21.10.2009; 
- Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010; 
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ecoproces’’  Botoșani;  
- art.129 alin. (2) lit. d), art.139 alin. (1) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                                
                                                     adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. - Se acordă mandat special reprezentantului UAT UNȚENI, d-lui viceprimar Listar 
Gheorghe Manole, să voteze în AGA ADI ,,Ecoproces’’ aprobarea  Planului anual de creștere a tarifelor 
actualizat la luna septembrie 2020, conform Anexei  care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se acordă mandat special  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” 
Botoşani, cu sediul în Municipiul Botoşani, str. Cuza Vodă, nr. 2, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor de la Grefa Judecătoriei Botoşani cu nr.14191/23.03.2009 să exercite în numele și pe seama 
UAT UNȚENI atribuțiile referitoare la Politica tarifară aferentă Proiectului ,,Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Botoșani. 

Art.3. - Reprezentantul mandatat prevăzut la art.1 poate fi înlocuit de dl. primar Paladi Constantin, 

Art.4. - Direcţiile de specialitate din cadrul Aparatului propriu al Consiliului Local Unțeni,  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, iar 1 exemplar se va remite către ADI ,,Ecoproces” 

Botoşani. 

 
Initiator, 

Paladi Constantin 


