ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor să
încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţii care implementează
obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

Consiliul Local al Orașului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Valea lui Mihai, avizat
favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre al iniţiatorului, înregistrat sub
nr. 1215/18 martie 2019 ca urmare a necesităţii îndeplinirii țintelor de reciclare a
deșeurilor municipale (inclusiv a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale),
impuse României prin legislația europeană şi națională,
- Raportul de specialitate al Şefului Serviciului întreţinere patrimoniu, spaţii
verzi şi protecţia mediului, înregistrat sub nr. 1216/18 martie 2019, privind mandatarea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP BIHOR, prin Aparatul
tehnic al asociației , ca în numele și pe seama Oraşului Valea lui Mihai, să încheie alături
de operatorii de salubritate, contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu
organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorului (O.T.R.), pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a
producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale,
- prevederile art.17 alin. (1) şi ale art. 59, alin. (3)-(6) din Legea nr. 211/2011
privind regimul deșeurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale
art.10 alin. (4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 16 alin. (4) lit. d, e şi f, alin. 5 lit. b, alin 9 lit. b, g şi i, art. 20
alin.(5) lit. a şi b, alin. (6) şi art. 21 alin. (1), din Legea nr.249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje precum şi Anexa nr. 6 din
aceeaşi lege: „Modul de stabilire a costului net şi a sumelor care trebuie acoperite de
către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b’’, precum şi prevederile pct. 17 lit.
e, f şi q, ale pct.19 şi ale pct.21 lit. a, d şi e din Procedura de autorizare, avizare anuală
şi de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile
privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul Ministrului
mediului nr. 1362/28/2018,
În baza art.36 alin.(2) lit. b, alin. (6) lit. a, pct.14, art.45 şi 115, alin.(1), lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1: Mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT
GROUP BIHOR prin aparatul tehnic al asociației ca în numele și pe seama Oraşului
Valea lui Mihai, să încheie, alături de operatorii de salubritate, de contracte, parteneriate
sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind
răspunderea extinsă a producătorului (O.T.R.), pentru deșeurile care fac obiectul
răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale.
Art.2: Principalele obligații asumate de către Asociație, în urma încheierii
contractelor/parteneriatelor mai sus menționate, vor viza:
- luarea, împreună cu operatorii de salubritate, a tuturor măsurilor necesare
asigurării selectării deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, atât la sursă, cât și
la stațiile de transfer din județ;
- monitorizarea, împreună cu operatorii de salubritate, a trasabilității
deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale până la valorificatorul final;
- confirmarea (validarea) cantităților de deșeuri de ambalaje destinate a fi
reciclate, respectiv valorificate.
- desfășurarea, în colaborare cu OTR - ul/- rile, de campanii de conștientizare
publică cu privire la selectarea ambalajelor la sursă, la reducerea cantității de ambalaje
folosite și a impactului negativ pe care îl are utilizarea excesivă a ambalajelor.
Art.3: Se aprobă virarea în contul Fondului I.I.D. constituit la nivelul A.D.I.
ECOLECT GROUP Bihor, a sumelor care vor fi acoperite de către O.T.R. - uri pentru
desfășurarea campaniilor de i nformare-conștientizare publică şi să fie utilizate de către
Asociaţie doar pentru scopul pentru care sunt destinate.
Art.4: Se aprobă virarea în contul curent al A.D.I. ECOLECT GROUP Bihor
a sumelor care vor fi achitate de către O.T.R. - uri pentru activitatea de monitorizare și
confirmare (validare) a cantităților de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale,
destinate a fi reciclate, respectiv valorificate și să fie utilizate de către Asociație pentru
acoperirea costurilor de funcționare ale acesteia.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul Oraşului Valea lui Mihai
- Consiliul Judeţean Bihor
- A.D.I. ECOLECT GROUP Bihor
- Serviciul întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia mediului din
aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai
- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pap Sándor-György CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria
Nr.27 din 29 martie 2019
Consilieri locali în funcţie:
17
Consilieri locali prezenţi:
14
Hotărârea a fost adoptată cu: - 14 voturi PENTRU
- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ

2

