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HOTARAREA NR.10 

din 31.05.2018 
 

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta de indata, in data de 31.05.2018, ora 09,00, la sediul 
SC CLP ECO SALUBRITATE SA, din Municipiul Pascani Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iasi; 

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.129/31.07.2015 
si ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.66 din 30.03.2018, prin care se numeste 
Consiliul de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011; 

Avand in vedere prevederile OUG nr.109/2011 –guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; 
 Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;  

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor 
urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  Avand in vedere prevederilor Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Avand in vedere dispozitiile Legii 278/2013,  privind emisiile industriale; 
Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru 

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

 Avand in vedere dispozitiile Ordinul ANRSC nr. 109/2007,  privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor;  

Avand in vedere dispozitiile  Ordinului nr.82/09.03.2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru 
al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

In temeiul Legii nr.31/1991 - legea societatilor, republicata si actualizata; 
Avand in vedere prevederile art. 56 din OUG nr.109/2011 – privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice; 
 

 
, 

 



HOTARASTE:  
 

 Art.1. Se aproba Raportul de Activitate al Administratorilor SC CLP ECO SALUBRITATE SA 
pentru anul 2017.  
 

Art.2. Se va inainta prezentul Raport de Activitate al Administratorilor pentru anul 2017  Consiliului 
Local al  Municipiului Pascani. 

 
Art.3. Secretariatul consiliului de administratie va comunica, prezenta hotarare, in copie:   
- Membrilor Consiliului de Administratie; 
- Directorului General 
- Directorului Economic 

 
 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 4 voturi pentru si a fost redactata in trei  exemplare originale. 
 
 
Data astazi 31.05.2018            

 
 

Presedinte Consiliu de Administratie 
Ing.Moraru Constantin Iulian 

 
 
 
 

Secretar Consiliu de Administratie 
Cons.Jur. Bucovanu Irina 


