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                                                                                HOTĂRÂRE  

privind delegarea competenței către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT 

SALUBRIS, județul Călărași, de a încheia contracte  în numele și pentru comuna Roseți, județul 

Călărași cu organizațiile  care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor 

OIOREP(fost OTR) 

 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2020, 

Având în vedere: 

  -Adresa nr. 1873/15.11.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, 

județul Călărași, înregistrată în cadrul instituției noastre cu nr. 68/29.01.2020 prin care se propune ca obligația 

perfectării contractelor privind comuna Roseți cu OTR-organizații de transfer responsabilitate privind 

gestiunea ambalajelor să fie delegată către A.D.I.Ecomanagement Salubris, 

 -Referatul de aprobare nr. 736/30.01.2020 cu privire la proiectul iniţiat,  

 -Hotărârea Consiliului Local al  comunei Roseti  nr.50/25.09.2008 privind aprobarea asocierii comunei Roseți 

cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare “ECOMANAGEMENT SALUBRIS;  

-Prevederile O.U.G 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu,cu modificările și 

completările ulterioare, 

-Prevederile art. 8 lit. d)  indice 2,lit. k), art. 10 alin.(5) și alin.(5) indice 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 -Prevederile art.20, art 21 din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice  

“ECOMANAGEMENT SALUBRIS; 

-Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Avizul favorabil  nr.600/2020 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți, 

- Prevederile HCL nr.73/1.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) corelat cu alin.(4) lit.g), art. 139  (2) lit. h), art. 196 alin.91) lit.a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local 

Roseți, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1 Se aprobă delegarea competenței către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOMANAGEMENT SALUBRIS, județul Călărași de a încheia contracte  în numele și pe seama comunei 

Roseți, județul Călărași cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorilor OIOREP(fost OTR). 

      Art.2 Asociația de Dezvoltare Ecomanagement Salubris, județul Călărași  va respecta prevederile 

legale în materie în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite  prin acte normative care transpun directivele 

individuale privind gestionarea deșeurilor și  va utiliza sumele încasate  de la OIOREP, exclusiv pentru  

 



 

 

scopurile cărora le sunt destinate,  la încheierea contractelor cu OIOREP în  numele și pe seama comunei 

Roseți, județul Călărași.  

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Roseți și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”. 

       -Secretarul general al comunei Roseți, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi. 

           

 

 

              Preşedinte de şedinţă,                                                                                                          Contrasemnează,                                         

         Gheorghe TĂNASE                                                                                                          Secretarul general   

  Lavinia TĂNASE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 
Adoptată  cu  15  voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.10 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 30.01.2020 


