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ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 26/2021 

pentru avizarea Contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete pentru 
colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea 
valorificării deşeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din 

Judeţul Hunedoara şi a încheierii acestuia între Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara şi diferite 

organizaţii de preluare a responsabilităţii  
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în 
data de 25 februarie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 29/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi 
referatul de aprobare al acestuia nr. 2972 din 11.02.2021, prin care se  propune avizarea 
Contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, 
stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor care fac 
obiectul răspunderii extinse a producătorului din Judeţul Hunedoara şi a încheierii acestuia 
între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” 
Hunedoara şi diferite organizaţii de preluare a responsabilităţii. 

Având în vedere : 
a)adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al 
Deşeurilor” Hunedoara nr. 15/2021, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 429 din 
11.01.2021; 
b)contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, aferent 
zonei 2 Haţeg; 
c)hotărârea Consiliului Local al Oraşului Haţeg nr. 140/2018 privind însușirea contractului de 
achizitie publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 
colectare 2 Hațeg, constând în:  colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare; operarea şi administrarea Staţiei de transfer Haţeg; 
transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare/depozitare, din cadrul proiectului 
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”; 
d)raportul întocmit în comun de serviciul juridic, compartimentul protecţia mediului şi biroul 
administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 3589 din 22.02.2021; 
e)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr.  3934 din 25.02.2021; 
f)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 3951  din 25.02.2021; 
g) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr.  3967 
din 25.02.2021; 
h)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr.  3983 din 25.02.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) punctul A) litera d), alin. (3)-(4) din 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu; 



În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. 
(3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. 
(1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se avizează Contractul cadru pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea 

şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor 
de ambalaje, care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din Judeţul Hunedoara, 
conform modelului cadru, prevăzut în anexa ce face face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 2 Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, să semneze în numele și 
pentru unitatea administrativ-teritorială oraşul Haţeg, contractul cadru,  prevăzut la art. 1 din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termenul legal,  la Tribunalul 
Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
            Art. 4 Prezenta  se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi 
se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Serviciului Juridic, Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, 
Biroului administrarea domeniului public şi privat, Compartimentului Protecţia mediului şi 
prin grija acestuia persoanelor şi structurilor interesate. 
 
 
 
Haţeg,   la  25 februarie 2021  
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BURCIN CIPRIAN - COSMIN     
 
 
    

                                 Nr. de consilieri prezenţi :   15  din totalul de 17,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate absolută, art. 5 lit.cc)  –  9  voturi 

Adoptată    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru               -      15                   

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0 

 

 

 


