
ROMÂNIA 
Comuna BORLEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                                                                        
    
 

 H O T Ă R Â R E 
 

privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea  Regulamentului  Serviciului 
Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” 

 
Consiliul Local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ întrunit în şedinta ordinară; 
Având în vedere prevederile art.16 alin.(3) lit. b) şi art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”;  
Examinând expunerea de motive nr. 5319/2013 a Primarului. Comunei Borleşti; 
Văzând raportul de specialitate nr. 5320/2013 al viceprimarului comunei Borleşti; 
Ţinând cont de pevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr.110/2007 privind 

aprobarea Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
 Art.1. Se acordă un mandat special domnului  ILIUŢĂ VASILE având funcţia de 
PRIMAR să voteze în numele Consiliului Local al comunei Borleşti, în cadrul Adunării 
Generale a asociaţiei, aprobarea  Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”. 
 
 Art.2. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Local al comunei Borleşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
       

PREŞEDINTE, 
CIUPERCĂ CONSTANTIN 

 
                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                     SECRETAR       
               STAICU CRISTINA                                                                                    
 
 
       
 
 
Nr 29 din 28.06.2013 
Adoptată cu un număr de 14 voturi”pentru” 



ROMÂNIA 
Comuna Borleşti  
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                            
                                                                            
                                                 

Nr……din……….2013 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea  Regulamentului  Serviciului 
Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”. 
 

Văzând Expunerea de motive nr.........../2013 a domnului Primar Iliuţă Vasile  prin care 
se propune acordarea unui mandat special domnului Iliuţă Vasile în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”,facem urmatoarele precizari: 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, în care sunt asociate toate 
unităţile administrativ-teritoriale din judeţul nostru, conform documentelor statutare, are drept 
scop principal realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Neamţ”, precum şi gestionarea serviciilor de colectare, transport, tratare şi 
depozitare a deşeurilor municipale, nepericuloase. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, este persoană juridică  de drept 
privat, cu statut de utilitate publică, înfiinţată în cursul anului 2008, în conformitate cu 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. 

Constituirea ADI „ECONEAMŢ”, s-a realizat în baza încheierii din data de 10.10.2008 a 
Judecătoriei Piatra Neamţ (dosar nr. 5685/279/2008), asociaţia fiind înscrisă în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr. 5685/279/2008 din 
data de 25.11.2008. 

Activităţile specifice serviciului de salubrizare al ADI „ECONEAMŢ” se organizează şi se 
desfăşoară pe baza unui Regulament, întocmit în conformitate cu prevederile  
Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul 
preşedintelui ANRSC nr. 110/2007. 

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, modificată şi completată, intenţia ADI „ECONEAMŢ de a 
aproba printr-o hotărâre Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, a fost supusă dezbaterii publice, conform Anunţului 
din data de 23 mai 2013  publicat pe site-ul Consiliului Judeţean  www.cjneamt.ro. 

In conformitate cu  prevederilor  art. 16 alin. (3) lit. b) din Statutul ADI „ECONEAMŢ”, 
părţile au încredinţat Asociaţiei dreptul ca prin intermediul Adunării Generale, să elaboreze si 
să aprobe Regulamentul serviciului de salubrizare; totodată, conform  art.21 alin. (1) din Statut, 
hotărârile Adunării Generale de aprobare a Regulamentul serviciului de salubrizare, "nu pot fi 
votate de reprezentanţii asociaţior decât în baza unui mandat special acordat expres, în 
prealabil, prin hotărârea autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este". 

În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiille legale pentru a 
fi aprobat. 

VICEPRIMAR, 

SAVIN GHEORGHE 

 
 
 



 
ROMÂNIA 
Comuna Borleşti 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea  Regulamentului  Serviciului 
Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” 

 
Proiectul de hotărâre supus aprobării se referă la  acordarea unui mandat special 

domnului  ILIUŢĂ VASILE  să voteze în numele Consiliului Local al comunei Borleşti în cadrul 
Adunării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, aprobarea  Regulamentului  
Serviciului Public de Salubrizare al acestei asociaţii. 

Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, din care fac parte 
toate cele 84 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Neamţ, a fost una din condiţiile de 
eligibilitate pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu Axa II, respectiv Fondul European de Dezvoltare 
Regională. 

Scopul Asociaţiei îl constituie realizarea proiectelor de management integrat al 
deşeurilor şi furnizarea în comun a serviciilor prin gestiunea delegată a activităţilor ce compun 
serviciile, pe baza unor contracte de delegare a gestiunii conform procedurilor de licitaţie 
publică, unor operatori, conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor de asociere. 

Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza 
unui Regulament, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului–cadru al serviciului 
de salubrizare a localităţilor si care, conform Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ”, trebuie supus dezbaterii şi aprobării plenului Adunării Generale 
a asociaţiei. 
          Deoarece conform Statutului, aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare, 
poate fi realizată doar în baza unui mandat acordat expres reprezentantului său, în prealabil,  
prin hotărâre  de către  fiecare  autoritate  deliberativa in parte, am iniţiat proiectul de hotărâre 
alăturat, privind aprobarea acodării unui mandat special  domnului Iliuţă Vasile , care să voteze 
în numele Consiliului Local al comunei Borleşti în Adunarea  Generală a  asociaţiei, aprobarea 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMŢ”. 
 
 
                                                      PRIMAR 
                                               ......................................... 


