JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22/2021
pentru aprobarea punerii în aplicare a 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,
prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din O.U.G.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr. 991 din 19.01.2021, prin care se propune
aprobarea punerii în aplicare a 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, prin încheierea unui act
adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2
Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018.
Având în vedere :
a)adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al
Deşeurilor” Hunedoara nr. 345/2020, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 2276 din
05.02.2020 şi anexele la aceasta constând în Raportul de specialitate al asociaţiei nr.
343/05.02.2020, raportul nr. 303/28.01.2020 al comisiei constituită în cadrul asociaţiei pentru
stabilirea noilor tarife diferențiate de colectare și transport a deșeurilor municipale și similare
care urmează a fi aplicate de către operatorul serviciului public de salubrizare, S.C. BRAICATA S.R.L;
b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Hunedoara", aprobat prin hotărârea nr. 121/2013;
d)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judetul Hunedoara”;
e)contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, aferent
zonei 2 Haţeg;
f)hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat
de Gestionare a Deşeurilor judetul Hunedoara” nr. 26/15.11.2018, prin care s-a aprobat
tariful de colectare și transport în zona 2 Hațeg și implicit Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare în zona de colectare Hațeg din cadrul Proiectului ,,Sistemul de
Management Integrat al Deșeurilor județul Hunedoara;
g)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”;
În conformitate cu prevederile 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; ale art. 1
alin. (2) lit.e), art. 6 lit. d), art. 7, art. 10 alin. (1), alin. (4)-(5), art. 22 alin. (4), art. 23 alin. (1)

din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit.
b), art. 26 alin. (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82 din 9 martie 2015
privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ale
Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi
Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de
salubrizare a localităţilor, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi
completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), 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 aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul
Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara pentru a întreprinde toate demersurile
prevăzute de lege, de documentele aferente organizării şi funcţionării serviciului şi de
contractul de delegare, pentru a aproba actualizarea Planului Tarifar la nivelul Sistemului de
Management Integrat al Deşeurilor Hunedoara, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 (1) Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul
Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara pentru a întreprinde toate demersurile
prevăzute de lege, de documentele aferente organizării şi funcţionării serviciului şi de
contractul de delegare, pentru a aproba Actul adiţional nr. 1 la contractul de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018,
conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
(2) Actul adiţional prevăzut la alin. (1) va avea ca anexe, ce fac parte integrantă din
acesta regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Hunedoara – anexa nr. 1,
Cantitățile de deșeuri actualizate – anexa nr. 2, Frecvența de colectare a fracțiilor de deșeuri –
anexa nr. 3 şi Inventarul infrastructurii digitale.
Art. 3 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, actul aditional nr. 1 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr.
874/1975/22.08.2018, prevăzut la art. 2 din prezenta Hotărâre.
Art. 4 Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului unităţii administrativteritoriale oraşul Haţeg, stabilit în condiţiile art. 132 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr.
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, să voteze, în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de
Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentrua aprobarea, în cadrul acesteia, a
documentelor prevăzute la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 5 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. 6 Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta.
Art. 7 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, 19 ianuarie 2021
INITIATOR,
PRIMAR,
Adrian Emilian PUŞCAŞ

