ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 99 /2019
privind aprobarea “Protocolului de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de
colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în unitatea administrativeteritorială comuna Gălăuțaș”
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în sedinţa ordinară din data de
28 noiembrie 2019;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuţaş nr. 4/178/28.10.2019 ;
Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 4/ 179/28.10.2019;
Având în vedere dispoziţiile art.59, alin. (3), (4) , (5), (6) din Legea nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.20 alin.(8) şi (9) al Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea procedurii de autorizare, avizare anuală și de
retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răaspunderea
extinsă a producătorului;
-Legea 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
-Legea 101/2006- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare
-O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.64/2019 privind modificarea
Regulamentului serviciului public de salubrizare la nivelul comunei Gălăuțaș;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.44/2015 privind atribuirea și încheierea
contractului de delegare a serviciului public de salubrizare a localității Gălăuțaș;
-Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localității prin concesiune,
încheiat între comuna Gălăuțaș și operatorul SC Rde Huron SRL Miercurea-Ciuc, CUI RO
10313528, nr. înregistrare ORC J19/414/1997, cu sediul principal în municipiul Miercurea-Ciuc, str
Bolyai nr. 31, judetul Harghita, nr. 2676/25.06.2015 ;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 24/2017 privind încheierea actului
adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Gălăuțaș nr.
2676/25.06.2015 și modificarea taxelor speciale/tarifelor pentru serviciul de salubrizare al comunei
Gălăuțaș;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 76/2019 privind modificarea taxelor
speciale/tarifelor pentru serviciul public de salubrizare la nivelul localității Gălăuțaș;
Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 6/127/20.11.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate,
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.
6/121/20.11.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
servicii şi comerţ, nr. 6/117/20.11.2019 ;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “d” coroborat cu cele ale alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (1), art.
196 alin.1 lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
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Hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă “Protocolul de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de
colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în unitatea administrativteritorială comuna Gălăuțaș”, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta
Hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte Viceprimarul comunei Gălăuțaș să semneze, în numele şi pe seama
Comunei Gălăuțaș, Protocolul de colaborare cu reprezentantul/reprezentanții desemnat/desemnați
al/ai organizaţiei de preluare a responsabilităţilor pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii
extinse a producătorului, pentru anul 2019 şi anii următori, inclusiv extinderea duratei protocoalelor
care urmează a fi încheiate și operatorul delegat al serviciului public de salubrizare la nivelul
comunei Gălăuțaș, respectiv RDE Huron SRL Miercurea-Ciuc.
Art. 3. Protocolul de colaborare de la art. 1 din prezenta hotărâre va intra în vigoare la
momentul semnării acestuia.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, RDE Huron
SRL Miercurea-Ciuc, ECO SINERGY S.A., primarului și viceprimarului comunei Gălăuțaș.
Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredințează viceprimarul comunei Gălăuțaș.
Gălăuțaș, la 28 noiembrie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Ișan Alexandru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

