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HOTĂRÂREA nr. 37/2019 
privind aprobarea contractării serviciului de colectare selectivă a deșeurilor și a tarifului pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor 
 
 
 

 
Văzând Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș nr. 7.224 din 

17.07.2019, referatul compartimentului de specialitate al aparatului primarului nr. 7.226 din 
17.07.2019, precum și referatul comisiei de specialitate a consiliului local al comunei Vetiș, 

În contextual modificărilor introduse de OUG nr. 50/2019, OUG nr. 74/2018, a Legii nr. 
31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, 

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 13 din Legea nr. 101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

A prevederilor art. 17 și 59 și a Anexei nr. 7 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
modificată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 și aprobată prin Legea nr. 31/2019, 
precum și a Art. III din OUG nr. 74/2018, 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), coroborat cu art. 139 alin. (3) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară azi, 24 iulie 2019, adoptă 
prezenta  

 
H O T Ă R Â R E :  

 
 

Art. 1.  (1) Se aprobă contractarea serviciului de colectare separată a deșeurilor pentru cel 
puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, în cadrul unui contract 
separat de cel al serviciului de salubrizare, pentru aplicarea schemei de răspundere extinsă a 
producătorului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/2011, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, privind regimul deșeurilor. 

 (2) Se împuternicește primarul comunei Vetiș să organizeze atribuirea contractului în 
condițiile legii. 

Art. 2.  Se aprobă tariful net/tonă (care acoperă costurile legate de colectarea, transportul, 
sortarea, valorificarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipal colectate separat), calculate în 
conformitate cu anexa 6 din Legea nr. 249/2015, actualizată, privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, plătibil operatorului și care se acoperă de OIREP,  în valoare 
de 1.057,99 lei/tonă, stabilit în baza calculațiilor de preț prezentate în Anexele 1 – 4, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 
 
 



 
 
Art. 3. Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii cu Green Resources 

Management S.A. cu sediul în București, organizaţie licenţiată pentru implementarea răspunderii 
extinse a producătorului,  conform modelului din Anexa nr. 5, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei 
Vetiș. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Vetiș; 
- Societății comerciale Green Resources Management S.A. cu sediul în București; 
- Instituției prefectului județului Satu Mare. 

 
 
 

 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                              TIMIŞ NICOARĂ                                                   Contrasemnez,  
                                                                                                       SECRETAR GENERAL 
                                  ANCA-MARIA POP 
 


