PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT
SALUBRIS în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și
energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, precum și în ceea ce privește
încheierea, pentru deșeurile generate de gospodăriile populației de pe raza municipiului Călărași, de
contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează răspunderea
extinsă a producătorului
Consiliul Local Municipal Călărași, județul Călărași
Având în vedere:
- referatul primarului Municipiului Călăraşi nr. 9104 / 26.02.2020;
- raportul Serviciului Gospodărire Comunală și Protecția Mediului din cadrul Primăriei municipiului Călărași,
nr. 9105 / 26.02.2020;
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS nr. 53610/18.11.2019
- prevederile OUG 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;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- prevederile art. 20, alin 8) și 9) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje;
- prevederile Legii 31/2019 privind aprobarea OUG 74/2018;
- prevederile art. 59, alin. 3), 4) și 5) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- prevederile art. 129 alin. 2 lit. d şi alin. 7, lit. n, din. OUG 57/2019 privind Codul administrativ
În temeiul art. 139, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT
SALUBRIS” în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și
energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași
materiale, generate în Municipiul Călărași.
Art. 2 Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT
SALUBRIS” de a încheia, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului
Călărași, contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile
privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele
normative care transpun directivele europene.
Art. 3. –Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul municipiului, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
INITIATOR
PRIMAR
DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN

Nr. 9103
Adoptata la Calarasi
Astazi 26.02.2020

Vizat ,
Secretarul General al Municipiului
cs.jr. Margarit Sarbu

CONSILIUL LOCAL CĂLĂRAŞI
Nr. 9104 / 26.02.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOMANAGEMENT SALUBRIS în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de
valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, precum
și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate de gospodăriile populației de pe raza
municipiului Călărași, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care
implementează răspunderea extinsă a producătorului

Conform Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, serviciul public de
salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub
controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, ori ale asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților. În prezent în municipiul Călărași contractul de
delegare a serviciului de colectare si transport al deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile zona 3
Călărași nr. 2223/20.07.2017 este în derulare, operatorul fiind SC RER ECOLOGIC SERVICE REBU
BUCURESTI SA.
Având în vedere :
Intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență 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,
aprobată prin Legea nr. 31/2019
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, astfel cum a
fost modificată și completată prin OUG nr 74/2018:
Art.20(5) Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au
obligaţia:
„ a) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a
fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din
aceleaşi materiale”
Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr
74/2018:
La articolul 59,
"(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a
unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii
obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale."
Adresa ADI Ecomanagement Salubris înregistrată la Primăria Municipiului Călărași cu
nr.53610/18.11.2019 prin care se solicită delegarea încheierii contractelor/parteneriatelor cu Organizațiile
care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor ( OIOREP fost OTR) către ADI
Ecomanagement Salubris,

Considerăm necesară mandatarea ADI Ecomanagement Salubris în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite
în sarcina unităților administrativ teritoriale prin Ordonanței de urgență 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, astfel încât la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local, să poată fi
aplicate dispozițiile legale în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje colectate de la populație.
Raportat la cele prezentate anterior Legea nr. 211/ 2011,Legea nr. 249/2015, Ordonanța de urgență nr.
74/2018 , Legea nr.31/2019, propunem:
- aprobarea mandatării ADI Ecomanagement Salubris în vederea organizării, gestionării și
coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din
deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul
Călărași
- aprobarea mandatării ADI Ecomanagement Salubris de a încheia, pentru deșeurile generate în
gospodăriile populației de pe raza municipiului Călărași, contracte, parteneriate sau alte forme de
colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorilor în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun
directivele individuale
- contractul, parteneriatul sau altă formă de colaborare cu ADI Ecomanagement Salubris și
organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului va produce
efecte juridice după data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local.
Vă rog să aprobați acest referat așa cum a fost el inițiat de către executiv.

Primar,
DRĂGULIN Daniel Ştefan

CONSILIUL LOCAL CĂLĂRAŞI
Direcţia Tehnica
Nr. 9105 / 26.02.2020

APROB,
PRIMAR
DRĂGULIN Daniel Ștefan

R A P O R T
la proiectul de hotărâre privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOMANAGEMENT SALUBRIS în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de
valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, precum
și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate de gospodăriile populației de pe raza
municipiului Călărași, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care
implementează răspunderea extinsă a producătorului
Conform Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, serviciul public de
salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub
controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, ori ale asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților. În prezent în municipiul Călărași contractul de
delegare a serviciului de colectare si transport al deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile zona 3
Călărași nr. 2223/20.07.2017 este în derulare, operatorul fiind SC RER ECOLOGIC SERVICE REBU
BUCURESTI SA.
Având în vedere :
Intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență 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,
aprobată prin Legea nr. 31/2019
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, astfel cum a
fost modificată și completată prin OUG nr 74/2018:
Art.20(5) Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au
obligaţia:
„ a) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a
fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din
aceleaşi materiale”
Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr
74/2018:
La articolul 59,
"(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a
unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii
obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale."
Adresa ADI Ecomanagement Salubris înregistrată la Primăria Municipiului Călărași cu
nr.53610/18.11.2019 prin care se solicită delegarea încheierii contractelor/parteneriatelor cu Organizațiile
care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor ( OIOREP fost OTR) către ADI
Ecomanagement Salubris,

Considerăm necesară mandatarea ADI Ecomanagement Salubris în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite
în sarcina unităților administrativ teritoriale prin Ordonanței de urgență 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, astfel încât la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local, să poată fi
aplicate dispozițiile legale în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje colectate de la populație.
Raportat la cele prezentate anterior Legea nr. 211/ 2011,Legea nr. 249/2015, Ordonanța de urgență nr.
74/2018 , Legea nr.31/2019, propunem:
- aprobarea mandatării ADI Ecomanagement Salubris în vederea organizării, gestionării și
coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din
deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul
Călărași
- aprobarea mandatării ADI Ecomanagement Salubris de a încheia, pentru deșeurile generate în
gospodăriile populației de pe raza municipiului Călărași, contracte, parteneriate sau alte forme de
colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorilor în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun
directivele individuale
- contractul, parteneriatul sau altă formă de colaborare cu ADI Ecomanagement Salubris și
organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului va produce
efecte juridice după data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local.
Analizând toate cele arătate mai sus, vă rog să dispuneți.

DIRECTOR ECONOMIC,
NAE Valentina

DIRECTOR TEHNIC
GHEORGHE Marian

DIRECȚIA JURIDICĂ,
Director executiv. PAPAZI Nelu

ȘEF SERV.GOSP. COM. ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
CIOCHINARU Leonida

APARAT PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
Cs. Jr. ZANE Diana

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
Nr. 9104 /26.02.2020

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de intenție referitor la elaborarea
proiectelor de acte normative se aduce la cunoștință publicului.
Documentele ce stau la baza elaborării proiectului de hotarare privind aprobarea mandatării
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS în vederea organizării,
gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de
ambalaje din deșeurile municipale, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate
de gospodăriile populației de pe raza municipiului Călărași, de contracte, parteneriate sau alte forme de
colaborare cu organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului , respectiv referatul
de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ, textul complet al proiectului actului supus
dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Călărași, strada București, nr. 140A, la
avizierul Primăriei, pe site-ul Primăriei municipiului Călărași .
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 persoanele interesate pot
transmite în scris in termen de 10 zile, de la publicarea prezentului anunț, propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor
depune la registratura Primăriei municipiului Călărași strada București, nr. 140A.
Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Recomandare la proiect de act normativ,,

ÎNTOCMIT:
RESPONSABIL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 52/2003
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
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