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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A nr. 31 

privind însuşirea unor documente aprobate  în cadrul şedinţei din data de 25.05.2012 a Adunării 

Generale a ASOCIAŢIEI  de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru SALUBRITATE 

A.D.I.S. IAŞI 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din 

data de 03 august 2012; 

Având în vedere: 

- Referatul şi proiectul de hotărâre ale primarului comunei, înregistrate sub nr. 5347/2012, prin care se 

propune însuşirea documentelor aprobate în cadrul Adunării Generale A.D.I.S. din data de 25.05.2012; 

- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 5457/2012; 

- prevederile Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 „Dezvoltarea 

sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”; 

- Hotărârea nr. 6/2009 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea asocierii Comunei 

Răducăneni, în calitate de asociat-membru fondator, cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 

Iaşi în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi pentru 

realizarea „PROIECTULUI MAJOR DE INVESTIŢII ÎN DOMENIUL DEŞEURILOR DIN JUDEŢUL 

IAŞI”; 

- Hotărârea nr. 13/2009 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Actului 

Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi; 

- Hotărârea nr. 31/2011 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Actului Adiţional 

la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi; 

- Hotărârea nr. 23/2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind mandatarea d-lui Botezatu 

Neculai pentru semnarea unor documente în cadrul şedinţei Adunării Generale a A.D.I.S. din data de 

25.05.2012; 

- Art. 22, pct. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 11, art. 12, art. 13 şi art. 114 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se însuşeşte „Documentul de poziţie” aferent proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Iaşi”, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta, 

document supus dezbaterii în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi din data de 25.05.2012. 

 

Art. 2 – Se însuşeşte votul exprimat de domnul Neculai Botezatu în numele şi pentru Comuna 

Răducăneni, în cadrul şedinţei Adunării Generale A.D.I.S. din data de 25.05.2012, cu privire la 

următoarele documente aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Iaşi” : 
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- „Planul anual de evoluţie a taxelor şi tarifelor”; 

- „Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului”.  

 

Art. 3 –  În aplicarea prevederilor art. 2 se aprobă: 

- „Planul anual de evoluţie a taxelor şi tarifelor”; 

- „Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului”.  

 

   

Art. 4 – Secretarul comunei va comunica copie după prezenta hotărâre tuturor persoanelor 

interesate, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi, Consiliului Judeţean 

Iaşi – Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii. 

                                  Data astăzi 03 august  2012. 

 

 

 

 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                           Consilier,   

 

                                     ION AILIESEII               

 

 

                                                                        

 Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Secretarul comunei 

                                                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali ai 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni.  


