
 

                                                                            

HOTĂRÂREA NR.129 
din 31 octombrie 2019 

privind avizarea ”Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile 

care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș” 

  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.27084 din 23.10.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate nr.27162 din 23.10.2019 al Direcției de 

dezvoltare regională și implementare proiecte – Serviciul dezvoltare regională, raportul 

Serviciului juridic  nr.27462 din 25.10.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere dispoziţiile art.59 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.20 alin. (8) și (9) din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Potrivit reglementărilor art.17 alin.(2) lit.g) și l), ale art.20 alin.(3) și ale art.21 alin.(2) 

din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecolect” Mureş, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. d), coroborate cu cele ale alin. (5) lit.m), 

precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

 
Art.1. Se avizează “Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru 

deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”, 

prevăzut în anexa nr.1. 

Art.2. Se împuternicește domnul Péter Ferenc - Președintele Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Ecolect” Mureş să semneze, în numele și pe seama Asociației, Protocolul 

de colaborare cu reprezentantul/reprezentanții desemnați ai organizațiilor de preluare a 

responsabilităților pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, 

care își manifestă intenția de a colabora cu ADI ”Ecolect” Mureș pentru anul 2019 și anii 

următori, inclusiv extinderea duratei protocoalelor care urmează a fi încheiate. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de dezvoltare regională și implementare 

proiecte și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect” Mureş, care va supune 

protocolul aprobării în AGA.  

 

PREŞEDINTE                                                                                             Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL                                                               

                                                                                                 Paul Cosma 
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Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea 

costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din 

județul Mureș” 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.74 din 17 iulie 2018 pentru 

modificarea și 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 se impune 

încheierea unei forme de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului (denumite în continuare OIREP-uri)  în vederea 

îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele 

individuale. 

Scopul principal urmărit este ca toate costurile aferente gestionării deșeurilor din  

ambalaje să fie achitate de către OIREP-uri și nu  de către beneficiarii serviciului, în 

funcție de cantitățile reciclate.  

Având în vedere că sistemul de management al deșeurilor de pe raza județului Mureș, este 

un sistem integrat în care ADI ECOLECT are obligația de a asigura monitorizarea activității 

operatorilor  de salubritate, aceasta va avea responsabilitatea colectării tuturor datelor 

necesare efectuării plății de către OIREP-uri, pe baza cantităților și a rapoartelor de 

activitate specifice ale operatorilor, care permit asigurarea trasabilității deșeurilor de 

ambalaje reciclate. Plata trebuie să acopere costurile de gestionare a deșeurilor de 

ambalaje, pe baza tarifelor aplicate de operatori. De asemenea, conform prevederilor 

legale OIREP-urile vor asigura si plata unor campanii de informare şi educare a publicului, 

în limita a 40 lei/tonă pentru ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 alin. (8) şi (9) din 

Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi alocate organizaţiei.  

La momentul încheierii protocolului se va avea în vedere ca termenul de plată pentru 

acoperirea costurilor de gestionare să fie cât mai redus, coroborat cu prevederile art.42 

alin. 9 ale legii 51/2006, aceasta urmând a se efectua fie direct către operatori, fie prin 

intermediul asociației.   

Prin adresa nr.2450/15.10.2019 ADI Ecolect Mureș a transmis modelul Protocolului care 

urmează a fi semnat cu organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea 

extinsă a producătorului autorizate, care este supus avizării Consiliului Județean Mureș.  

 

 

Preşedinte 

Péter Ferenc 
 

 

   Nr.27084/23.10.2019 

   Dosar_____________ 
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Raport de specialitate  

la proiectul de hotărâre privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru 

acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a 

producătorului din județul Mureș” 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, astfel cum au 

fost modificate prin Ordonanţa de Urgenţă nr.74 din 17 iulie 2018, 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 se impune 

încheierea unei forme de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului (denumite în continuare OIREP-uri)  în vederea 

îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele 

individuale. 

Astfel, potrivit prevederilor art.59 alin.(3) (4), (5) și (6) din Legea nr.211/2011:  

- 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. 

- Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiilor au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile 

municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului 

normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a 

stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de 

operatorii de salubrizare. 

- Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc 

în deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea 

unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. 

- Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau unităţile administrativ-teritoriale sau 

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru 

acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul 

răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate. 

   Nr.27162/23.10.2019 

   Dosar ___________ 
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Scopul protocolului îl constituie acoperirea costurile de gestionare a deșeurilor de 

ambalaje reciclate, pentru activitățile specifice de :  

 colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 

fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.  

 operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 

deşeurile similare; 

 sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

Scopul principal urmărit este ca toate costurile aferente gestionării deșeurilor din  

ambalaje să fie achitate de către OIREP-uri și nu  de către beneficiarii serviciului, în 

funcție de cantitățile reciclate.  

Având în vedere că sistemul de management al deșeurilor de pe raza județului Mureș, este 

un sistem integrat în care ADI ECOLECT Mureș are obligația de a asigura monitorizarea 

activității operatorilor  de salubritate, asociația va avea responsabilitatea colectării 

tuturor datelor necesare efectuării plății de către OIREP-uri, pe baza cantităților și a 

rapoartelor de activitate specifice ale operatorilor, care permit asigurarea trasabilității 

deșeurilor de ambalaje reciclate. Plata trebuie să acopere costurile de gestionare a 

deșeurilor de ambalaje, pe baza tarifelor aplicate de operatori. De asemenea, conform 

prevederilor legale OIREP-urile vor asigura si plata unor campanii de informare şi educare 

a publicului, în limita a 40 lei/tonă pentru ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 

alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi alocate 

organizaţiei.  

La momentul încheierii protocolului se va avea în vedere ca termenul de plată pentru 

acoperirea costurilor de gestionare să fie cât mai redus, cu respectarea prevederilor 

art.42 alin. 9 din Legea nr. 51/2006, plata urmând a se efectua fie direct către operatori, 

fie prin intermediul asociației.   

Prin adresa nr.2450/15.10.2019, ADI Ecolect Mureș a transmis modelul Protocolului care 

urmează a fi semnat cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea 

extinsă a producătorului autorizat, în vederea avizării de către Consiliul Județean Mureș. 

În spiritul celor invocate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile ca proiectul de 

hotărâre să fie supus dezbaterii şi aprobării 

Director executiv 

Băţaga Valer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Călbază Ioan 

Verificat: Şef serviciu - Suciu Călin 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind avizarea ”Protocolului de colaborare pentru 

acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse 

a producătorului din județul Mureș”   

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, 

cu Referatul de aprobare nr.27084/23.10.2019 și Raportul de specialitate 

nr.27162/23.10.2019 al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

În adoptarea actului administrativ sunt incidente dispoziţiile art.59 alin. (3), (4) și 

(5) din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 20 alin. (8) și (9) din Legea nr.249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile art.17 alin. (2) lit. ”g” și ”l”, 

ale art.20 alin.(3) și ale art.21, alin.(2) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Ecolect Mureş, precum şi dispoziţiile art. 173 alin. (1) lit.”d”, 

coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„m” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ.  

Pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, potrivit dispoziţiilor art.59 

alin.(3) din Legea nr.211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile 

administrativ-teritoriale şi, după caz, asociaţia de dezvoltare intercomunitară pot 

încheia contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţii care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIERP) în 

vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun 

directivele individuale.  

Potrivit alin.(4) al aceluiași articol, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul de 

a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă 

a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale 

care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului și obligația de a stabili 

modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de 

operatorii de salubrizare.  

Nr. 27462 /25.10.2019 

Dosar. VI/D/1 
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Conform prevederilor art.20 alin.(8) și (9) din Legea nr.249/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, operatorii economici autorizați care preiau prin achiziție 

ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare sau staţiile de sortare 

autorizate care preiau deşeuri de la operatorii de salubritate, respectiv operatorii 

economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la 

populaţie de la locul de generare a acestora au obligaţia să notifice desfăşurarea 

activităţii/să se înregistreze la nivelul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, 

după caz, unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a 

municipiilor de pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea și să raporteze 

trimestrial acestora cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la persoanele 

fizice. 

În considerarea acestor dispoziții se supune avizării, ca formă de colaborare cu 

OIERP, protocolul prin care se stabilesc mecanismele monitorizării activității 

operatorilor de salubritate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOLECT Mureș, precum și modalitatea de plată a costurilor de gestionare a 

deșeurilor de ambalaje pe baza tarifelor aplicate de operatori. 

Potrivit Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT Mureș, 

Adunarea Generală a Asociației  are atribuția aprobării contractelor a căror valoare 

depășește echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro (prevederilor art.17 alin.(2) 

lit.„g”). 

Hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea acestei atribuții, 

se iau în prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor 

asociaților prezenți (prevederile art.20 alin.3 din Statut), cu obligativitatea 

aducerii la cunoștința asociaților și a publicării. 

Nu în ultimul rând, potrivit dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit. „d” coroborate cu cele 

ale alin.(5) lit.„m”, consiliul judeţean asigură cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice comunitare de utilitate publică de interes judeţean.  

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

avizarea ”Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile 

care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

Director executiv, 

Genica Nemeş   

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu  
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