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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                            
                                                                                                                 

                                                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 50

din 28.10.2019

privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac 

obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș” și a încheierii acestuia, între ADI 

ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP)

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.10.2019;

            Având în vedere:

- referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind avizarea “Protocolului de 

colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a 

producătorului din județul Mureș” și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte 

organizații de preluare a responsabilităților (OIREP), înregistrat sub nr. 4287/17.10.2019;

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4372/23.10.2019;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- prevederile art. 59 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 20 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor deambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 17 alin. (2) litera g) și litera l), art. 20 alin.(3) și ale art. 21 alin. (2) din 

Statutul ADI Ecolect Mureş; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul:
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- prevederilor art. 129 alin. (2) litera d) coroborat cu alin. (7)  litera n), art. 139 alin. (1) și ale 

art. 196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

h o t ă r ă ș t e :

  
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, 

care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se imputerniceste Presedintele Asociatiei sa semneze, în numele și pe seama 

Asociatiei, Protocolul de colaborare cu reprezentantul / reprezentantii desemnati 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: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Consiliului 

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

aprobării în AGA și răspunde de aducerea ei la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

publicarea pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro.

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,

Bucin Rodica-Valeria                                                        Pop Silvestru-Vasile  

http://www.primariagornesti.ro/



