ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA MEREȘTI
CONSILIUL LOCAL MEREȘTI

HOTĂRÂREA NR. 39/2019
Privind aprobarea Contractului de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de
colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în comuna Merești și a
tarifelor aplicabile
Consiliul Local al Comunei Merești întrunit în ședința ordinară din 31 octombrie 2019,
convocat prin Dispoziția nr. 171/2019,
Văzând proiectul de Hotărâre al Consiliului Local nr.39./2019, având ca obiect aprobarea
Contractului de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare
a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în comuna Merești,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului exprimat în cadrul ședinței cu privire la obligația
impusă de Uniunea Europeană de a implementa sisteme de colectare separată până în
anul 2015 pentru obținerea a cel puțin patru materiale din deșeurile generate,
respectiv hârtie, plastic, metal și sticlă, precum și obligația de a recicla, nu mai târziu
de anul 2020, un procent de 50% aplicat la cantitatea din respectivele materiale
generate ca deșeu în gospodăriile populației; Directiva Europeană privind deșeurile
2008/98/CE și Directiva Europeană privind ambalajele și deșeurile de ambalaj
94/62/CE;
Ținând cont de:
- Prevederile art. 59 alin (3) din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată,
privind regimul deșeurilor;
- LEGEA nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulteriore;
- ORDINUL nr. 1362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de
autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
- Prevederile LEGII nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată, a serviciului de
salubrizare a localităților precum și a LEGII nr. 51 din 8 martie 2006, republicată, a
serviciilor comunitare de utilități publice;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005, privind Fondul
pentru mediu aprobat prin LEGE nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea
Ordonanței de urgență 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 Ordonaței de
Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Luând în considerare Contractul Nr. 959/2009 prin care s- a delegat gestiunea
serviciului public de salubrizare către S.C. AVE- HURON S.R.L.,

-

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Merești Nr. 36/29. August
2019 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de
salubrizare a comunei Merești;
Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de resort, Proces verbal de afișare;

În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit ”d”, alin (4) litera „d”, alin (7) litera „n”, art. 139 alin
(1), (3) şi art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE
ART. 1. Se aprobă implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de
ambalaje din fluxul municipal în comuna Merești;
ART. 2. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între S.C. RDE HURON S.R.L.,
ORGANIZAȚIE ECO SYNERGY S.A. și COMUNA MEREȘTI pentru implementarea unui
sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în
comuna Merești.
(2) Se împuternicește pe domnul TIKOSI LÁSZLÓ- primarul comunei Merești, să
semneze protocolul de colaborare anexat, precum și toate actele aferente
(3) Protocolul face parte inegrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. Se aprobă tarifele stabilite după cum urmează:
- Tarif gestionare deșeuri din hărtie/ carton:
510,23 lei/to
- Tarif gestionare deșeuri din plastic:
505,78 lei/to
- Tarif gestionare deșeuri din PET:
1 201,06 lei/to
- Tarif gestionare deșeuri din sticlă:
603,13 lei/to
- Tarif gestionare deșeuri din oțel:
506,11 lei/to
- Tarif gestionare deșeuri aluminiu:
1 334,4 lei/to
- Tarif gestionare deșeuri lemn:
449,58 lei/to
(4) Fișa de fundamentare și memorial tehnic înregistrate sub nr. 1572/08.08.2019 și
1226/13.08.2019 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Tarifele nu conțin TVA aplicabilă la momentul facturării.
ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe/venituri ce pot apărea pe durata implementării
proiectului, se vor asigura din bugetul local al comunei Merești/ se vor cuprinde în bugetul local
al comunei Merești.
ART.5. Prezenta hotărâre se va comunica cu:
- Instituția Prefectului Județul Harghita
- Primarul comunei
- Compartimentul financiar si achiziții publice

Merești, la 31. Octombrie 2019
Președintele de ședință,
DONATH LASZLO
L.S., s.s. indescifrabil

Contrasemnează secretar general
Golicza Gyongyi
s.s. indescifrabil

