JUDEŢUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINOASA
HOTĂRÂREA nr. 63 din 29.08.2019
privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Ruginoasa în AGA ADIS Iași în
vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare,
aprobarea modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și
aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să
semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și
transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 357/30.10.2018
Consiliul Local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de către primarul comunei Ruginoasa, înregistrată sub nr.
7926/07.08.2019;
Având în vedere Proiectul de hotărâre întocmit de către primarul comunei Ruginoasa, înregistrat sub nr.
7927/07.08.2019;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei Ruginoasa înregistrat sub nr.
8111/12.08.2019;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa,
înregistrate sub nr. 8347/20.08.2019 (aviz Comisia economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism), respectiv
nr. 8283/19.08.2019 (aviz Comisia juridică şi de disciplină, agricultură, protecţia mediului şi turism), și nr.
8195/14.08.2019 (aviz Comisia de activităţi social – culturale, culte, învăţământ, etc.);
Având în vedere Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din proiectul de hotărâre nr. 7927/07.08.2019;
Având în vedere adresa ADIS nr. 585/13.08.2019 către SC GIREXIM UNIVERSAL S.A privind solicitarea
recalculării tarifului distinct pentru activitatea de colectare a deşeurilor reciclabile (valorificabile) la nivelul judeţului Iaşi,
ţinând cont de normele legislative imperative în vigoare, corelat cu numărul de maşini necesar, pentru îmbunătăţirea
calităţii Serviciului;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 595/14.08.2019, întocmită de ADIS Iaşi cu privire la modificarea tarifului
de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare şi modificarea tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din
construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor;
Având în vedere adresa ADIS nr. 546/31.07.2019, înregistrată la instituția noastră sub nr. 7826/05.08.2019, privind
mandatarea unei persoane în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și
similare, aprobarea modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor
distincte pentru gestionarea deșeurilor aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași
în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași și împuternicirea Președintele ADIS Iași, dl. Romeo Olteanu, să
semneze legal valabil, în numele și pentru UAT .................................. semnarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 357/30.10.2018;
Având în vedere nota de fundamentare ADIS nr. 551/01.08.2019 privind necesitatea aprobării modificării tarifului de
colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în județul Iași, aprobării modificării tarifului de colectare și tratare
al deșeurilor din construcții și demolări și a aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului
SMID Iași, precum și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 357/30.10.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ruginoasa nr. 14/12.02.2009 privind aprobarea asocierii
comunei Ruginoasa cu alte unități administrativ-teritoriale din județ în vederea înființării Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Salubritate A.D.I.S. Iași;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ruginoasa nr. 18/12.03.2009 privind aprobarea Actului
Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ruginoasa nr. 12/26.07.2012 privind aprobarea
Documentului de Poziție;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ruginoasa nr. 17/02.08.2012 privind aprobarea Actului
Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ruginoasa nr. 84/26.10.2017 privind aprobarea Actului
Adițional nr. 2 la Documentul de Poziție;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ruginoasa nr. 54/26.11.2015 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deşeurilor în Județul Iași de
salubritate;
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Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ruginoasa nr. 11 din 15.02.2018 privind aprobarea formei
actualizate a Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în
judeţul Iași;
Având în vedere prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM);
Având în vedere Legea serviciului de salubrizarea a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129, art. 139, 196 alin. (1) lit. a), 197 alin. (1), (2), (3) (4) şi (5) art. 198 şi art. 199
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Se aprobă modificarea tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare
în județul Iași existent în cuantum de 167,96 lei/tonă (fără TVA) în 176,15 lei/tonă (fără TVA);
(2) Aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări în
județul Iași existent în cuantum de 25,40 lei/tonă (fără TVA) în 29,43 lei/tonă (fără TVA)
(3) Aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului SMID Iași, după
cum urmează:
a) tariful de colectare a deșeurilor reciclabile, în cuantum de 846,43 lei/tonă (fără TVA);
b) tariful de colectare a deșeurilor menajere și similare în amestec, altele decât reciclabile, în
cuantum de 167,86 lei/tonă (fără TVA).
Art. 2 Se acordă mandat special dlui. Pristăviţa Ionuţ - Constantin să voteze pentru UAT
Ruginoasa – în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S.
Iași în ședințele Adunării Generale ale acesteia pentru:
- aprobarea modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în județul
Iași;
- aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări în
județul Iași,
- aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului SMID Iași.
Art. 3 Se împuternicește Președintele ADIS Iași, dl. Romeo Olteanu, să semneze legal valabil, în
numele și pentru UAT Ruginoasa Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 357/30.10.2018.
Art. 4 Secretarul unităţii administrativ - teritoriale Ruginoasa va face public conţinutul prezentei
Hotărâri prin procedura afişării şi va înainta copii după aceasta primarului Comunei Ruginoasa, Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi, şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Dîrţu Maria - Aurora

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,
Axenia – Frija Corina
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