
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMAR                                                                                

Nr.170 din 17.01.2012         

Proiect de hotărâre 

privind aprobarea modelului de contract -cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în 

vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana 

 

Consiliul Local al comunei Bălăceana, județul Suceava: 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 169 din 

17.01.2012 

- Raportul de specialitate întocmit de contabilul din cadrul aparatului de înregistrat cu nr….. 

-Raportul de avizare al comisiei Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget –finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile art.20 alin.(5) al Legii nr.249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, așa cum a fost modificată 

prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2018, unităţile administrativ-

teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia să stabilească 

modalitatea concretă de comercializare a deşeurilor cu valoare de piaţă şi modalitatea de 

acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare, 

prestate de către operatorul de salubrizare în funcţie de contravaloarea materiilor prime 

secundare vândute şi costurile nete pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile 

municipale; 

         În temeiul prevederilor art.59 alin.(3), alin.(4) și alin. (5) din Legea nr.211/2011 (R) 

privind regimul deșeurilor; art.16 alin.(5) și art.20 alin.(5) și (6) din Legea nr.249/2015 (A) 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; art.8 alin.(3) lit.i) 

din Legea nr.51/2006 (R) a serviciilor comunitare de utilități publice; art.6 alin.(1) lit.j), q) din 

Legea nr.101/2006 (R) a serviciului de salubrizare a localităților; ale Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.74 pentru modificarea 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 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu; ale Ordinului 

viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1.362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor 

care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului; ale Ordinului 

nr.1555/2010 din 13 august 2010 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare, 

avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul mediului, nr.1.362/2018, emitent Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor, precum și ale Ordinului nr.1595/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a 

aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în 

vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul 

răspunderii extinse a producătorului, emitent Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 



completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. (1) Se aprobă modelul contractului cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru 

colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării 

deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana, împreună cu Anexele 1- 6 la acesta. 

 (2) Modelul contractului cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și 

transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de 

ambalaje la nivelul comunei Bălăceana, aprobat conform alin.(1), este prevăzut în anexa la 

prezenta hotărâre, anexă care are anexele 1-6. 
         Art.2. Începând cu data prezentei, orice alte prevederi îşi încetează aplicabilitatea. 

         Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Bălăceana și compartimentul financiar contabil. 

Art.4-Prezenta hotărâre se publică prin grija secretarului general al comuenei  la avizier 

și pe site-ul primăriei și se înaintează instituțiilor și persoanelor interesate în termenele 

prevăzute de legislația în vigoare. 

 

 

INIŢIATOR, 

 

PRIMAR- CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU 

 

 

Avizat pentru legalitate,  

 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

Referat de aprobare 

 privind aprobarea modelului de contract -cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru 

colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea 

valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana 

NR. 169 din 17.01.2012 

 Doamnă/domnilor consileiri 

În conformitate cu prevederile: 

- art.20 alin.(5) al Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 

a deşeurilor de ambalaje, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.74/2018,unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiilor au obligaţia să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deşeurilor cu 

valoare de piaţă şi modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare şi 

transport, stocare temporară şi sortare, prestate de către operatorul de salubrizare în funcţie de 

contravaloarea materiilor prime secundare vândute şi costurile nete pentru gestionarea 

deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale; 

    -art.59 alin.(3), alin.(4) și alin. (5) din Legea nr.211/2011 (R) privind regimul 

deșeurilor; art.16 alin.(5) și art.20 alin.(5) și (6) din Legea nr.249/2015 (A) privind modalitatea 

de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; art.8 alin.(3) lit.i) din Legea 

nr.51/2006 (R) a serviciilor comunitare de utilități publice; art.6 alin.(1) lit.j), q) din Legea 

nr.101/2006 (R) a serviciului de salubrizare a localităților; ale Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.74 pentru modificarea 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 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu; ale Ordinului 

viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1.362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor 

care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului; ale Ordinului 

nr.1555/2010 din 13 august 2010 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare, 

avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul mediului, nr.1.362/2018, emitent Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor, precum și ale Ordinului nr.1595/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare 

a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), 

în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în 

sistemul răspunderii extinse a producătorului, emitent Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor; 

       -art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Propun aprobarea modelului de contract -cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea 

valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana 

Fiind îndeplinite condițiile cerute de legislația în vigoare, propun spre aprobare proiectul 

de hotărâre în forma prezentată 

PRIMAR, 

 

Cojocariu Constantin Octavian 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMĂRIA  

Nr. ………………….. 

Raport de specialitate 

privind aprobarea modelului de contract -cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru 

colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea 

valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana 

 

Doamnă/domnilor consiglieri,  

   Având în vedere că în conformitate cu prevederile art.20 alin.(5) al Legii nr.249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, așa cum a fost 

modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2018, unităţile administrativ-

teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia să stabilească 

modalitatea concretă de comercializare a deşeurilor cu valoare de piaţă şi modalitatea de 

acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare, 

prestate de către operatorul de salubrizare în funcţie de contravaloarea materiilor prime 

secundare vândute şi costurile nete pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile 

municipale; 

-prevederile 

-art.59 alin.(3), alin.(4) și alin. (5) din Legea nr.211/2011 (R) privind regimul deșeurilor; 

art.16 alin.(5) și art.20 alin.(5) și (6) din Legea nr.249/2015 (A) privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; art.8 alin.(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 

(R) a serviciilor comunitare de utilități publice; art.6 alin.(1) lit.j), q) din Legea nr.101/2006 (R) 

a serviciului de salubrizare a localităților; ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74 pentru 

modificarea 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 Ordonanței de Urgență 

a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu; ale Ordinului viceprim-ministrului, 

ministrul mediului nr. 1.362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, 

avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului; ale Ordinului nr.1555/2010 din 13 

august 2010 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de 

retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 

mediului, nr.1.362/2018, emitent Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și ale 

Ordinului nr.1595/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice 

Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi 

verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a 

producătorului, emitent Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

             - art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Propun aprobarea modelului de contract -cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea 

valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana. 

 

Contabil,  

 

Anechitei Nicolae 
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