ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GENERAL BERTHELOT
Localitatea General Berthelot Nr.30, Cod Postal 337235
Telefon: 0254770531; Fax: 0254770515;
e-mail: berthelot2004@yahoo.com

HOTARARE

nr. 13 I 2021

*------------------*
------------------

pentru aprobarea punerii in aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin incheierea unui act aditional la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 2 Hateg nr.
874/1975/22.08.2018

Consiliul Local al Comunei General Berthelot, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara
din data de 26 februarie 2021;
Examinand referatul de aprobare nr. 41/7/ din 15.01.2021, prin care se propune aprobarea
punerii in aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 74/2018 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin incheierea unui act aditional la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 2 Hateg nr. 874/1975/22.08.2018 .. raportul
intocmit de compartimentul financiar - contabil al comunei, inregistrat sub nr. 41/8/12 .. 01.2020;
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11/4/2021, privind aprobarea punerii in
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, prin incheierea unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare in zona de colectare 2 Hateg nr. 874/1975/22.08.2018 si Avizul consultativ
al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei agricultura, gospodarie comunala, protectia
mediului, servicii si comert; ; inregistrat sub nr. 45/5//26.02.2021;
Avand in vedere :
a) adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sistemul Integrat de Gestionare al
Deseurilor" Hunedoara nr. 345/2020 ~i anexele la aceasta constand in Raportul de specialitate al
asociatiei nr. 343/05.02.2020, raportul nr. 303/28.01.2020 al comisiei constituita in cadrul asociatiei
pentru stabilirea noilor tarife diferentiate de colectare si transport a deseurilor municipale si similare
care urmeaza a fi aplicate de catre operatorul serviciului public de salubrizare, S.C. BRAI-CATA
S.R.L;
b) documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de
management al deseurilor in judetul Hunedoara", aprobat prin hotararea nr. 33/2013;
c) statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor judetul Hunedoara";
d) contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018,
aferent zonei 2 Hateg;
e) hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Sistem Integrat
de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara" nr. 26/15.11.2018, prin care s-a aprobat tariful de
colectare si transport in zona 2 Hateg si implicit Contractul de delegare a gestiunii serviciului de

salubrizare in zona de colectare Hateg din cadrul Proiectului ,,Sistemul de Management Integrat al
Deseurilor judetul Hunedoara;
f) hotararea Consiliului Local al Comunei General Berthelot nr. 55/2018 privind insusirea
contractului de achizitie publica avand ca obiect ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in
zona de colectare 2 Hateg, constand in: colectarea separata si transportul separat al deseurilor
municipale si al deseurilor similare; operarea si administrarea Statiei de transfer Hateg; transportul la
distanta al deseurilor la facilitatile de tratare/depozitare, din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de
Management al Deseurilor in Judetul Hunedoara";
in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; ale art. 1 alin. (2) lite), art. 6 lit.
d), art. 7, art. 10 alin. (1), alin. (4)-(5), art. 22 alin. (4), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; ale
art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. b), art. 26 alin. (7) din Legea nr. 101/2006 privind
serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; ale
Ordinului Autoritatii Nationale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice nr.
82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localitatilor, ale Ordinului Autoritatii Nationale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de
Utilitati Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de
salubrizare a localitatilor, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare; ale Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivcadru ~i a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate
serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul dispozitiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3), art.
140 alin. (1 ), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1 )-(2), alin. ( 4)-(5), art. 199 alin. (1 )-(2), art. 243
alin. (1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
'

Art. 1 Se aproba mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sistemul Integrat de
Gestionare al Deseurilor" Hunedoara pentru a intreprinde toate demersurile prevazute de lege, de
documentele aferente organizarii ~i functionarii serviciului si de contractul de delegare, pentru a
aproba actualizarea Planului Tarifar la nivelul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor
Hunedoara, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2 (1) Se aproba mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara ,,Sistemul Integrat
de Gestionare al Deseurilor" Hunedoara pentru a intreprinde toate demersurile prevazute de lege, de
documentele aferente organizarii ~i functionarii serviciului si de contractul de delegare, pentru a
aproba Actul aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in zona de
colectare 2 Hateg nr. 874/1975/22.08.2018, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
(2) Actul aditional prevazut la alin. (1) va avea ca anexe, ce fac parte integranta din acesta
regulamentul serviciului public de salubrizare al judetului Hunedoara - anexa nr. 1, Cantitatile de
deseuri actualizate - anexa nr. 2, Frecventa de colectare a fractiilor de deseuri - anexa nr. 3 si
Inventarul infrastructurii digitale.
Art. 3 Se acorda mandat Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, Sistemul
Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara,, sa semneze in numele si pentru unitatea
administrativ-teritoriala comuna General Berthelot, actul aditional nr. 1 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 2 Hateg nr. 874/1975/22.08.2018, prevazut la
art. 2 din prezenta Hotarare.
Art. 4 Se aproba acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativteritoriale comuna General Berthelot, stabilit in conditiile art. 132 Ordonanta de Urgenta a
Guvernului. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, sa
voteze, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara ,,Sistemul Integrat de
Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara, pentrua aprobarea, in cadrul acesteia, a documentelor
prevazute la art. 1 si art. 2 din prezenta hotarare.

Art. 5 Prezenta hotarare poate fi contestata, in termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6 Anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta hotarare fac parte integranta din aceasta.
Art. 7 Prezenta se cornunica, in conditiile legii: Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,
Primarului comunei General Berthelot ~i se afiseaza pe site-ul primariei la panourile de afisaj si
persoanelor si structurilor interesate.

General Berthelot 26 februarie 2021
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