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HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani,
pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a
tarifelor actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția
pentru economia circulară
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.01.2021,
urmare a adreselor A.D.I. ,,ECOPROCES” Botoșani nr. 1448/29.10.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15254/29.10.2020, nr. 3/04.01.2021, înregistrată la Consiliul
Județean Botoșani cu nr. 58/04.01.2021, respectiv nr. 33/11.01.2021, înregistrată cu nr. 422/
11.01.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 493/12.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Botoșani, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani,
pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor
actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru
economia circulară,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun nr. 494/12.01.2021 al Direcției Servicii Publice și
Direcției Juridice, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului
public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri
europene,
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 243/26.11.2020 privind
delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani,
în conformitate cu prevederile:
- art. 2 alin. (12) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 8 alin. (3) lit. k) și ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 17 alin. (1) lit. g) - h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificările și completările ulterioare,
- art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
- art. 5 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (3) lit. d), art. 18 alin. (1), precum și ale art. 22 alin.
(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani,
- Contractului de asociere nr. 12483/21.10.2009 pentru implementarea Proiectului
”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”,
- Contractului de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, pentru
implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”,
- art. 5 pct. I alin. (2) din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1968/19.11.2010
privind aprobarea finanțării Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul
Botoșani”,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și
pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna
septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Domul Dorin Birta, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Botoşani, prin Unitatea
de Management a Proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor” și Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Botoşani,
Nr. 10 din 28.01.2021
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. 10 din 28.01.2021
Nr. file: 1

PLANUL DE CREŞTERE A TARIFELOR ACTUALIZAT, LA LUNA SEPTEMBRIE
2020, CU INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM ȘI CONTRIBUȚIA PENTRU
ECONOMIA CIRCULARĂ
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