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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

Anexa la Hotărârea nr. 32/2012 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 

LA DOCUMENTUL DE POZIŢIE 

PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  

„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDEŢUL IAŞI” 

 

Încheiat între: 

 

1. Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi, cu sediul în loc. Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, judeţul Iaşi, cod 

700075, reprezentat de Adomniţei Cristian Mihai, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. ………………….; 

2. Municipiul Iaşi, prin Consiliul Local al Municipiului Iaşi, cu sediul în Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 45, judeţul 

Iaşi, cod 700064, reprezentat de Nichita Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Iaşi nr. ……………….; 

3. Municipiul Paşcani, prin Consiliul Local al municipiului Paşcani, cu sediul în Pascani, Strada Stefan cel Mare nr. 16, 

judeţul Iaşi, cod 705200, reprezentat de Pantazi Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local Mun. Paşcani nr. …………………; 

4. Oraşul Hârlău, prin Consiliul Local al Oraşului Hârlău, cu sediul în oraş Hârlău str. Muşatini nr. 5, judeţul Iaşi, cod 

705100, reprezentat de Cernescu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al oraşului Hârlău  nr. …………………..; 

5. Oraşul Podul Iloaiei prin Consiliul Local al Oraşului Pd. Iloaiei, cu sediul în Podu Iloaiei şos. Naţională, judeţul Iaşi, cod 

707365, reprezentat de Istrate Gabriel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local  al Oraşului Podu Iloaiei nr.  ……………………; 

6. Oraşul Târgu Frumos prin Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos, cu sediul în oraş Târgu Frumos, str. Cuza Vodă 

nr. 67, judeţul Iaşi, cod 705300, reprezentat de Vatamanu Ionel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tg. Frumos nr. ………………………….; 

7. Comuna Al. I Cuza prin Consiliul Local al comunei Al. I Cuza, cu sediul în sat Al. I Cuza, judeţul Iaşi, cod 707005, 

reprezentat de Baciu Vasile Corneluş în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local  al comunei Al. I. Cuza nr. ……………………..; 

8. Comuna Andrieşeni prin Consiliul Local al comunei Andrieşeni, cu sediul în sat Andrieşeni, comuna Andrieşeni, judeţul 

Iaşi, cod 707010, reprezentat de Turcu Maricel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Andrieşeni nr. ………………………..; 

9. Comuna  Aroneanu prin Consiliul Local al comunei Aroneanu, cu sediul în sat Aroneanu, comuna  Aroneanu judeţul 

Iaşi, cod 707020, reprezentat de Moruzi Benoni în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Aroneanu nr.  ……………………….; 

10. Comuna  Balş prin Consiliul Local al comunei Balş, cu sediul în sat Balş comuna Balş, judeţul Iaşi, cod 705301, 

reprezentat de  Ciubotaru Constantin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Balş nr. …………………..; 

11. Comuna  Bălţaţi prin Consiliul Local al comunei Bălţaţi, cu sediul sat Bălţaţi, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi, cod 707025, 

reprezentat de Aştefanei Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bălţaţi nr. ……………………; 

12. Comuna  Belceşti prin Consiliul Local al comunei Belceşti, cu sediul în sat Belceşti, comuna Belceşti judeţul Iaşi, cod 

707045, reprezentat de Ciobăniţă Constantin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Belceşti nr. …………………; 

13. Comuna  Bârnova prin Consiliul Local al comunei Bârnova, cu sediul în sat Bârnova, comuna Bârnova judeţul Iaşi, cod 

707035, reprezentat de Cazacu Gheorghe în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local  al comunei Bârnova nr. ……………………..; 

14. Comuna  Bivolari prin Consiliul Local al comunei Bivolari, cu sediul în sat Bivolari, comuna Bivolari judeţul Iaşi, cod 

707055, reprezentat de Teodorescu Dumitru Liviu în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Bivolari nr. ………………………; 

15. Comuna  Brăeşti prin Consiliul Local al comunei Brăeşti, cu sediul în sat Brăeşti, comuna Brăeşti judeţul Iaşi, cod 

707060, reprezentat de Butnaru Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local  al comunei Brăeşti nr. ……………………..; 
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16. Comuna  Butea prin Consiliul Local al comunei Butea, cu sediul în sat Butea,  comuna Butea judeţul Iaşi, cod 707065, 

reprezentat de Gheorghe Milea în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Butea nr. ………………….; 

17. Comuna  Cepleniţa prin Consiliul Local al comunei Cepleniţa, cu sediul sat Cepleniţa, comuna Cepleniţa judeţul Iaşi, 

cod 707070, reprezentat de Laiu Dumitru în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Cepleniţa nr. …………………; 

18. Comuna  Ciorteşti prin Consiliul Local al comunei Ciorteşti, cu sediul în sat Ciorteşti comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi, cod 

707075, reprezentat de Gurzun Gheorghe în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Ciorteşti nr. …………………….; 

19. Comuna  Ciurea prin Consiliul Local al comunei Ciurea, cu sediul în sat Ciurea,  comuna Ciurea judeţul Iaşi, cod 

707080, reprezentat de Lupu Cătălin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Ciurea nr. ………………….; 

20. Comuna  Ciohorăni prin Consiliul Local al comunei Ciohorăni, cu sediul sat Ciohorăni, comuna Ciohorăni, judeţul Iaşi, 

cod 707326, reprezentat de Simion Ticu în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Ciohorăni nr. ………………………….; 

21. comuna  Coarnele Caprei prin Consiliul Local al comunei Coarnele Caprei, cu sediul în sat Coarnele Caprei, comuna 

Coarnele Caprei judeţul Iaşi, cod 707100, reprezentat de Grigoraş Constantin în calitate de primar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Coarnele Caprei nr. ………………………..; 

22. Comuna  Comarna prin Consiliul Local al comunei Comarna, cu sediul în sat Comarna, comuna Comarna judeţul Iaşi, 

cod 707105, reprezentat de Banu Victor în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Comarna nr. …………………..; 

23. comuna  Costeşti prin Consiliul Local al comunei Costeşti, cu sediul în sat Costeşti, comuna Costeşti judeţul Iaşi, cod 

705305, reprezentat de Doancă Aurel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Costeşti nr. .. ………….....; 

24. comuna  Costuleni prin Consiliul Local al comunei Costuleni, cu sediul în sat Costuleni, comuna Costuleni judeţul Iaşi, 

cod 707115, reprezentat de Harabagiu Dumitru în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Costuleni nr. …………………….; 

25. comuna  Cotnari prin Consiliul Local al comunei Cotnari, cu sediul în sat Cotnari, al comuna Cotnari judeţul Iaşi, cod 

707120, reprezentat de Băianu Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Cotnari nr. …………………..; 

26. comuna  Cozmeşti prin Consiliul Local al comunei Cozmeşti, cu sediul sat Cozmeşti  comuna Cozmeşti, judeţul Iaşi, cod 

707140, reprezentat de Enciu Valeriu în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Cozmeşti nr. ……………………; 

27. comuna  Cristeşti prin Consiliul Local al comunei Cristeşti, cu sediul în sat Cristeşti,  comuna Cristeşti judeţul Iaşi, cod 

707145, reprezentat de Bolohan Constantin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Cristeşti nr. ……………….; 

28. comuna  Cucuteni prin Consiliul Local al comunei Cucuteni, cu sediul în sat Cucuteni, comuna Cucuteni judeţul Iaşi, 

cod 707150, reprezentat de Brînză Pamfilică în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Cucuteni nr. ………………..; 

29. comuna  Dagâţa prin Consiliul Local al comunei Dagâţa, cu sediul sat Dagâţa,  comuna Dagâţa judeţul Iaşi, cod 707155, 

reprezentat de Damaschin Mirel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Dagâţa nr. ………………..; 

30. comuna  Deleni prin Consiliul Local al comunei Deleni, cu sediul în sat Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi, cod 707165, 

reprezentat de Prigoreanu Dumitru în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Deleni nr. ………………..; 

31. comuna   Dobrovăţ prin Consiliul Local al comunei Dobrovăţ , cu sediul în sat Dobrovăţ, comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi, 

cod 707175, reprezentat de Martinuş Cătălin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Dobrovăţ nr……………………. 

32. comuna  Dolheşti prin Consiliul Local al comunei Dolheşti, cu sediul în sat Dolheşti,  comuna Dolheşti, judeţul Iaşi, cod 

707180, reprezentat de Butnariu Dorin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Dolheşti nr. ………………….; 

33. comuna  Drăguşeni prin Consiliul Local al comunei Drăguşeni, cu sediul în sat Drăguşeni, comuna Drăguşeni, judeţul 

Iaşi, cod 707478, reprezentat de Ciubotaru Viorel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Drăguşeni nr. ……………………….; 

34. comuna  Dumeşti prin Consiliul Local al comunei Dumeşti, cu sediul în sat Dumeşti,  comuna Dumeşti, judeţul Iaşi, cod 

707185, reprezentat de Sabaiduc Mihai în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Dumeşti nr. ……………….; 

35. comuna  Erbiceni prin Consiliul Local al comunei Erbiceni, cu sediul în sat Erbiceni, comuna Erbiceni, judeţul Iaşi, cod 

707190, reprezentat de Lungu Ioan în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Erbiceni nr. ……………..; 



Pagina 3 din 7 

36. comuna  Fântânele prin Consiliul Local al comunei Fântânele, cu sediul în sat Fântânele, comuna Fântânele, judeţul Iaşi, 

cod ..., reprezentat de Chelariu Sorin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Fântânele nr. …………………….; 

37. comuna  Focuri prin Consiliul Local al comunei Focuri, cu sediul în sat Focuri,  comuna Focuri, judeţul Iaşi, cod 

707195, reprezentat de Macovei Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Focuri nr. ……………..; 

38. comuna  Golăieşti prin Consiliul Local al comunei Golăieşti, cu sediul în sat Golăieşti, comuna Golăieşti, judeţul Iaşi, 

cod 707200, reprezentat de Bîzdîgă Mihai în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Golăieşti nr. ………………..; 

39. comuna  Gorban prin Consiliul Local al comunei Gorban, cu sediul în sat Gorban, comuna Gorban, judeţul Iaşi, cod 

707210, reprezentat de Rotaru Dănuţ în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Gorban nr. …………………; 

40. comuna  Grajduri prin Consiliul Local al comunei Grajduri, cu sediul în sat Grajduri, comuna Grajduri, judeţul Iaşi, cod 

707215, reprezentat de Zamfirache Constantin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Grajduri nr. ……………………. ; 

41. comuna  Gropniţa prin Consiliul Local al comunei Gropniţa, cu sediul în sat Gropniţa, comuna Gropniţa, judeţul Iaşi, 

cod 707225, reprezentat de Oneaga Ion în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local Gropniţa nr. …………………..; 

42. comuna Grozeşti prin Consiliul Local al comunei Grozeşti, cu sediul în sat Grozeşti, comuna Grozeşti, judeţul Iaşi, cod 

707235, reprezentat de Zota Costel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local  

Grozeşti nr. ………………; 

43. comuna Hălăuceşti prin Consiliul Local al comunei Hălăuceşti, cu sediul în sat Hălăuceşti, comuna Hălăuceşti, judeţul 

Iaşi, cod 707240, reprezentat de Anton Iosif în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Hălăuceşti nr. ………………….; 

44. comuna Hărmăneşti prin Consiliul Local al comunei Hărmăneşti, cu sediul în sat Hărmăneşti, comuna Hărmăneşti, 

judeţul Iaşi, cod 707508, reprezentat de Secrieru Ioan în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Hărmăneşti nr. ……………..; 

45. comuna Heleşteni prin Consiliul Local al comunei Heleşteni, cu sediul în sat Heleşteni, comuna Heleşteni, judeţul Iaşi, 

cod 707245, reprezentat de Hîra Constantin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Heleşteni nr. ……………..; 

46. comuna  Holboca prin Consiliul Local al comunei Holboca, cu sediul în sat Holboca, comuna Holboca, judeţul Iaşi, cod 

707250, reprezentat de Ştefurac Gheorghe în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Holboca nr. ……………….; 

47. comuna  Horleşti prin Consiliul Local al comunei Horleşti, cu sediul în sat Horleşti,  comuna Horleşti, judeţul Iaşi, cod 

707260, reprezentat de Cadar Mihai în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Horleşti  nr. …………………….; 

48. comuna Ion Neculce prin Consiliul Local al comunei Ion Neculce, cu sediul în sat Ion Neculce comuna Ion Neculce, 

judeţul Iaşi, cod 705309, reprezentat de Rusu Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Ion Neculce nr. .. din...; 

49. comuna  Ipatele prin Consiliul Local al comunei Ipatele, cu sediul în sat Ipatele,  comuna Ipatele, judeţul Iaşi, cod 

707265, reprezentat de Postârnac Costică în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Ipatele nr. ………….…..; 

50. comuna  Lespezi prin Consiliul Local al comunei Lespezi, cu sediul în sat Lespezi, comuna Lespezi, judeţul Iaşi, cod 

707270, reprezentat de Lazăr Ioan în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Lespezi  nr. …………………..; 

51. comuna  Leţcani prin Consiliul Local al comunei Leţcani, cu sediul în sat Leţcani, comuna Leţcani, judeţul Iaşi, cod 

707280, reprezentat de Turcu Stelian în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Leţcani nr. ……….……..; 

52. comuna Lungani prin Consiliul Local al comunei Lungani, cu sediul în sat Lungani,  comuna Lungani, judeţul Iaşi, cod 

707285, reprezentat de Pricopie Gheorghe în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Lungani nr. ……..………; 

53. comuna Mădârjac  prin Consiliul Local al comunei Mădârjac, cu sediul în sat Mădârjac, comuna Mădârjac, judeţul Iaşi, 

cod 707290, reprezentat de Oloeru Valentina în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local Mădârjac nr. ……….……..; 

54. comuna Mirceşti prin Consiliul Local al comunei Mirceşti, cu sediul în sat Mirceşti,  comuna Mirceşti, judeţul Iaşi, cod 

707295, reprezentat de Antăluţ Petre în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local Mirceşti nr.  ………..…….; 

55. comuna Mironeasa prin Consiliul Local al comunei Mironeasa, cu sediul în sat Mironeasa, comuna Mironeasa, judeţul 

Iaşi, cod 707300, reprezentat de Curcudel Elena în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local Mironeasa nr. ……..…………; 
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56. comuna Miroslava  prin Consiliul Local al comunei Miroslava, cu sediul în sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul 

Iaşi, cod 707305, reprezentat de Niţă Dan în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local Miroslava nr. ……………….; 

57. comuna Mirosloveşti prin Consiliul Local al comunei Mirosloveşti, cu sediul în sat Mirosloveşti, comuna Mirosloveşti, 

judeţul Iaşi, cod 707325, reprezentat de Gospodaru Ionuţ în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local Mirosloveşti nr. …………..; 

58. comuna Mogoşeşti prin Consiliul Local al comunei Mogoşeşti, cu sediul în sat Mogoşeşti, comuna Mogoşeşti, judeţul 

Iaşi, cod 707330, reprezentat de Maftei Ștefan în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local Mogoşeşti nr. ……………………; 

59. comuna Mogoşeşti Siret prin Consiliul Local al comunei Mogoşeşti Siret, cu sediul în sat Mogoşeşti Siret, comuna 

Mogoşeşti Siret, judeţul Iaşi, cod 707335, reprezentat de Butnariu Damian în calitate de primar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mogoşeşti Siret nr. ………………..; 

60. comuna Moşna prin Consiliul Local al comunei Moşna, cu sediul în sat Moşna, comuna Moşna, judeţul Iaşi, cod 707340, 

reprezentat de Popa Georgel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Moşna nr. …………………; 

61. comuna Moţca prin Consiliul Local al comunei Moţca, cu sediul în sat Moţca, com. Moţca judeţul Iaşi, cod 707345, 

reprezentat de Hobincă Constantin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Moţca nr. ..............................; 

62. comuna  Movileni prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în sat Movileni, comuna Movileni, judeţul Iaşi, 

cod 707350, reprezentat de Rîmbu Cristian în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Movileni nr. .................; 

63. comuna Oţeleni prin Consiliul Local al comunei Oţeleni, cu sediul în sat Oţeleni, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi, cod 

707355, reprezentat de Ajojoaiei Ciprian în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Oţeleni nr. .................................; 

64. comuna Plugari prin Consiliul Local al comunei Plugari, cu sediul în sat Plugari, comuna Plugari, judeţul Iaşi, cod 

707360, reprezentat de Mursa Paul în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Plugari nr. .................................; 

65. comuna Popeşti prin Consiliul Local al comunei Popeşti, cu sediul în sat Popeşti, comuna Popeşti, judeţul Iaşi, cod 

707370, reprezentat de Lupu Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Popeşti nr. .......................; 

66. comuna Popricani prin Consiliul Local al comunei Popricani, cu sediul în sat Popricani, comuna Popricani, judeţul Iaşi, 

cod 707380, reprezentat de Pârlog Valeriu în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Popricani nr. .......................; 

67. comuna Prisăcani prin Consiliul Local al comunei Prisăcani, cu sediul în sat Prisăcani, comuna Prisăcani, judeţul Iaşi, 

cod 707390, reprezentat de Chirilă Constantin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local Prisăcani nr. ........................; 

68. comuna Probota prin Consiliul Local al comunei Probota, cu sediul în sat Probota, comuna Probota, judeţul Iaşi, cod 

707395, reprezentat de Dadu Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Probota nr. ......................; 

69. comuna Răchiteni prin Consiliul Local al comunei Răchiteni, cu sediul în sat Răchiteni, comuna Răchiteni, judeţul Iaşi, 

cod 707298, reprezentat de Martonca Eusebiu în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Răchiteni nr. .........................; 

70. comuna Răducăneni prin Consiliul Local al comunei Răducăneni, cu sediul în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, 

judeţul Iaşi, cod 707400, reprezentat de Irimia Mihai în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local Răducăneni nr. .........................; 

71. comuna Rediu prin Consiliul Local al comunei Rediu, cu sediul în sat Rediu,  comuna Rediu, judeţul Iaşi, cod 707405, 

reprezentat de Haidău Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Rediu nr. ..............................; 

72. comuna Româneşti prin Consiliul Local al comunei Româneşti, cu sediul în sat Româneşti, comuna Româneşti, judeţul 

Iaşi, cod 707415, reprezentat de Ciobanu Adrian în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Româneşti nr. ...................................; 

73.  comuna Roşcani prin Consiliul Local al Comunei Roşcani,  cu sediul în sat Roşcani, comuna Roşcani, judeţul Iaşi, cod 

707523, reprezentat de Gheorghiu Ginovel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local Roşcani nr. ………………………; 

74. comuna Ruginoasa prin Consiliul Local al comunei Ruginoasa, cu sediul în sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judeţul 

Iaşi, cod 707420, reprezentat de Moraru Ionel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Ruginoasa nr. ………………..; 

75. comuna Scînteia prin Consiliul Local al comunei Scînteia, cu sediul în sat Scînteia, comuna Scînteia, judeţul Iaşi, cod 

707425, reprezentat de Săcăleanu Fănică în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Scînteia nr. …………………….; 
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76. comuna Scheia prin Consiliul Local al comunei Scheia, cu sediul în sat Scheia, comuna Scheia, judeţul Iaşi, cod 707475, 

reprezentat de Iacob Titi în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Scheia nr. …………………; 

77. comuna Schitu Duca prin Consiliul Local al comunei Schitu Duca, cu sediul în sat Schitu Duca, comuna Schitu Duca, 

judeţul Iaşi, cod 707435, reprezentat de Mihalache Mihai în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Schitu Duca nr. ……………………..; 

78. comuna Scobinţi prin Consiliul Local al comunei Scobinţi, cu sediul în sat Scobinţi, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi, cod 

707445, reprezentat de Hriţcu Gheorghe în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Scobinţi nr. ……………; 

79. comuna Sineşti prin Consiliul Local al comunei Sineşti, cu sediul în sat Sineşti,  comuna Sineşti, judeţul Iaşi, cod 

707450, reprezentat de Holicov Petru în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Sineşti nr. ………………….…..; 

80. comuna Şipote prin Consiliul Local al comunei Şipote, cu sediul în sat Şipote, comuna Şipote, judeţul Iaşi, cod 707485, 

reprezentat de Nicuriuc Ionel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Şipote nr. …………………….; 

81. comuna Sireţel prin Consiliul Local al comunei Sireţel, cu sediul în sat Sireţel,  comuna Sireţel, judeţul Iaşi, cod 707455, 

reprezentat de Ancuţă Gheorghe în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Sireţel nr. ………………….; 

82. comuna Stolniceni-Prăjescu prin Consiliul Local al comunei Stolniceni-Prăjescu, cu sediul în sat Stolniceni-Prăjescu, 

comuna Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşi, cod 707460, reprezentat de Hugianu Costel în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Stolniceni-Prăjescu al comunei Stolniceni-Prăjescu 

nr. …………………….; 

83. comuna Strunga prin Consiliul Local al comunei Strunga, cu sediul în sat Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi, cod 

707465, reprezentat de Lazăr Mariana în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Strunga nr. ………………………; 

84. comuna Tansa prin Consiliul Local al comunei Tansa, cu sediul în sat Tansa, comuna Tansa, judeţul Iaşi, cod 707495, 

reprezentat de Voinescu Daniel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Tansa nr. ………………………; 

85. comuna Tătăruşi prin Consiliul Local al comunei Tătăruşi, cu sediul în sat Tătăruşi,  comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi, cod 

707500, reprezentat de Iosub Costel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Tătăruşi nr. ……………..; 

86. comuna Todireşti prin Consiliul Local al comunei Todireşti, cu sediul în sat Todireşti, comuna Todireşti, judeţul Iaşi, 

cod 707505, reprezentat de Buzatu Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Todireşti nr. ……………..; 

87. comuna Tomeşti prin Consiliul Local al comunei Tomeşti, cu sediul în sat Tomeşti,  comuna Tomeşti, judeţul Iaşi, cod 

707515, reprezentat de Timofte Ştefan în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Tomeşti nr. ………………….; 

88. comuna Trifeşti prin Consiliul Local al comunei Trifeşti, cu sediul în sat Trifeşti, comuna Trifeşti, judeţul Iaşi, cod 

707520, reprezentat de Ivănucă Alexandru în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Trifeşti nr. ………………………..; 

89. comuna Ţibana prin Consiliul Local al comunei Ţibana, cu sediul în sat Ţibana, comuna Ţibana, judeţul Iaşi, cod 

707530, reprezentat de Rotaru Gheorghe în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Ţibana nr. ………………..……..; 

90. comuna Ţibăneşti prin Consiliul Local al comunei Ţibăneşti, cu sediul în sat Ţibăneşti, comuna Ţibăneşti , judeţul Iaşi, 

cod 707545, reprezentat de Ipate Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Ţibăneşti nr. ……………; 

91. comuna Ţigănaşi prin Consiliul Local al comunei Ţigănaşi, cu sediul în sat Ţigănaşi, comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi, cod 

707555, reprezentat de Chirilă Iulian în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Ţigănaşi nr. ……………….; 

92. comuna Ţuţora prin Consiliul Local al comunei Ţuţora, cu sediul în sat Ţuţora, comuna Ţuţora, judeţul Iaşi, cod 707560, 

reprezentat de Săcăleanu Costică în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Ţuţora nr. …………….; 

93. comuna Ungheni prin Consiliul Local al comunei Ungheni, cu sediul în sat Ungheni,  comuna Ungheni, judeţul Iaşi, cod 

707565, reprezentat de Marcu Iulian în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Ungheni nr. ………………….; 

94. comuna Valea Lupului prin Consiliul Local al comunei Valea Lupului, cu sediul în sat Valea Lupului, comuna Valea 

Lupului, judeţul Iaşi, cod 707410, reprezentat de Mihăiluc Dumitru în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Lupului nr. …………………; 
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95. comuna Valea Seacă prin Consiliul Local al comunei Valea Seacă, cu sediul în sat Valea Seacă, comuna Valea Seacă, 

judeţul Iaşi, cod 707570, reprezentat de Roman Valeriu în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Seacă nr. …………………………...; 

96. comuna Vânători prin Consiliul Local al comunei Vânători, cu sediul în sat Vânători, comuna Vânători, judeţul Iaşi, cod 

707575, reprezentat de Lupu Constantin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Vânători nr. …………….; 

97. comuna Victoria prin Consiliul Local al comunei Victoria, cu sediul în sat Victoria comuna Victoria, judeţul Iaşi, cod 

707580, reprezentat de Creţu Daniel în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Victoria nr. …………………….….; 

98. comuna Vlădeni prin Consiliul Local al comunei Vlădeni, cu sediul în sat Vlădeni, comuna Vlădeni, judeţul Iaşi, cod 

707590, reprezentat de Brânzanu Cătălin în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Vlădeni nr. ……………….; 

99. comuna Voineşti prin Consiliul Local al comunei Voineşti, cu sediul în sat Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Iaşi, cod 

707600, reprezentat de Dobreanu Gheorghe în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Voineşti nr. ……………………; 

 

denumite în continuare împreună “Părţile” şi separat „Partea” 

 

Preambul  

 

Având în vedere:  

a) faptul că a fost semnat Documentul de poziţie privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management 

integrat al deşeurilor in judeţul Iaşi”, denumit în continuare Document de Poziţie; 

b) încetarea Convenţiei încheiate între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor si Consiliul Local al Municipiului Iaşi 

pentru finanţarea unor investiţii; 

c) cerinţele ce trebuiesc îndeplinite pentru aprobarea Aplicaţiei de finanţare a  Proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor in judeţul Iaşi”, denumit în continuare Proiectul, 

 

Părţile au convenit să modifice şi să completeze Documentul de Poziţie în condiţiile stabilite de prezentul 

 

ACT ADIŢIONAL 

 

I. Se modifică şi se completează punctul 2 din Preambulul Documentului de Poziţie după cum urmează: 

a) Se modifică paragraful 7 şi va avea următorul conţinut: 

“Lucrarile deja realizate in cadrul Conventiei amintite vor fi integrate in Sistemul de Management Integrat al 

Deseurilor. Municipiul Iasi ramane proprietar al bunurilor deja realizate in cadrul Conventiei amintite, indiferent de 

modalitatea de operare a acestora. Cu toate acestea, facilitatile respective vor fi fi puse la dispozitia Judetului.”  

b) Se modifică paragraful 8 şi va avea următorul conţinut: 

“In acest sens, se consemnează prin prezentul document inţelegerea dintre Consiliul Local Iaşi, în calitate de 

proprietar al infrastructurii, şi Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de beneficiar al proiectului POS Mediu cu privire la 

transferul drepturilor de administrare a obiectivelor deja finalizate. De asemenea, Consiliul Judeţean Iaşi, pentru a putea 

asigura finalizarea investiţiilor în conformitate cu prevederile POS MEDIU, a preluat în administrare şi terenul pe care vor fi 

executate investiţiile prevăzute în Lista inventar cu lucrări de executat.” 

c) După paragraful 7 se introduce următorul text: 

“Municipiul Iaşi va pune la dispoziţia Judeţului Iaşi, în vederea implementării Proiectului, toată infrastructura şi 

facilităţile existente pe amplasamentul administrativ-teritorial de la Ţuţora. De asemenea, Municipiul va pune la dispoziţia 

Judeţului toată infrastructura şi facilităţile existente pe amplasamentul depozitului neconform de la Tomeşti, în vederea 

închiderii acestuia.” 

d) După paragraful 9 se introduce următorul text: 
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„Având în vedere expirarea contractului de lucrări nr. 73575/05.10.2007 încheiat între Municipiul Iaşi – CL Iaşi şi 

SC Hidroconstrucţia SA, Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi va licita un nou contract de lucrări pentru investiţiile rămase de 

executat din Convenţia de finanţare nr.5542/2006. Obligaţiile financiare contractuale existente la data încetării Convenţiei cad 

în sarcina Municipiului Iaşi – Consiliul Local al Municipiului Iaşi.” 

II. Se completează art. 6 cu punctul (4)
1 
care va avea următorul conţinut: 

“Municipiul Iaşi va pune la dispoziţia Judeţului, în baza unei solicitări prealabile, toate documentele necesare în 

vederea executării atribuţiilor de către Administrator. Municipiul poate desemna reprezentanţi care sa participe la sedinţele de 

progres al lucrărilor ce vor continua pentru implementarea Proiectului” 

III. Se completează art. 7 cu pct. (6), după cum urmează: 

 „(6) Contractul nr. 90979/05.12.2007, având ca obiect concesionarea serviciilor de salubritate, încheiat între 

Municipiul Iaşi şi S.C. Salubris S.A. Iaşi, va fi menținut pe durata valabilităţii sale, cu respectarea art. 7, alin.(2), (3), (4) și (5) 

din Documentul de Pozitie.” 

IV. Se completează art. 11 cu punctele (3), (4) şi (5) care vor avea următorul conţinut: 

„(3) Judeţul Iaşi va prelua bunurile şi infrastructura puse la dispoziţie de Municipiu, asumându-şi toate drepturile şi 

obligaţiile legale ce decurg din calitatea de Administrator.  

(4) Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi, in exercitarea atribuţiilor stabilite prin Prezentul Document de Poziţie 

va solicita Municipiului Iaşi, prin Consiliul Local Iaşi, acordul prealabil explicit pentru orice intervenţie sau modificare de 

orice natură asupra bunurilor, utilajelor sau imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Iaşi şi puse la dispoziţie pentru 

implementarea Proiectului, precum şi pentru orice acţiuni tehnologice, juridice sau de altă natură care ar putea afecta  modul 

de funcţionare/operare al acestora.  

(5) Drepturile de proprietate asupra bunurilor şi facilităţilor puse la dispoziţia Proiectului de către Municipiul Iaşi nu 

se modifică. Atât Municipiul cât şi Judeţul se obligă să nu gajeze sau ipotecheze în tot sau în parte bunurile care fac obiectul 

transferului dreptului de administrare. Judeţul şi Municipiul Iaşi vor conveni separat cu privire la regimul proprietăţii şi la 

modalitatea de înscrirere in evindenţe a acestor bunuri, ţinând cont de prevederile legale şi de condiţionările impuse de 

regulile aplicabile proiectelor finanţate prin POS Mediu. 

Se  anexează: 

 Lista inventar cu lucrări executate recepţionate şi nerecepţionate. 

 Lista inventar cu lucrări rest de executat.” 

Celelalte prevederi ale Documentului de Poziţie rămân neschimbate şi se aplică în consecinţă.  

Prezentul Act Adiţional a fost încheiat azi ………………………., în ………. exemplare,  reprezintă voinţa părţilor şi 

face parte integrantă din Documentul de Poziţie.  

 

ASOCIAŢII (….) 

 

 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                           Consilier,   

 

                                      ION AILIESEII               

 
                                                                       Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Secretarul comunei 

                                                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin  

 


