
 

 

ROMÂNIA 

                             JUDEŢUL   Vâlcea 

                                     UAT COMUNA  Frânceşti 

                                                                            CUI 2541100  

              E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro 
 

 

 

      PROIECT DE HOTARARE 

 

  Cu privire la aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT 

Frânceşti, jud. Vâlcea". 

 

        Primarul comunei Frânceşti, PARASCHIV DANIEL FLORIN 

Consiliul Local al comunei Frânceşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

____ la care participă un număr de ... consilieri din totalul de 15 în funcţie, 

şedinţă condusă de domnul consilier ANDREICĂ Constantin; 

 

Luând in considerare: 

-Referatul de aprobare nr. 6246 din 27.06.2022 al primarului comunei 

Frânceşti cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre; 

-Referatul nr. 6161 din 24.06.2022 întocmit de inspectorul cu delegare pe 

mediu; 

-Nota de fundamentare inregistrată sub numarul 6262 din 24.06.2022; 

-Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de 

hotărâre, întocmit de către secretarul localităţii, nr. ....... din ....2022; 

-HCL nr. 40 din 31.07.2019 cu privire la delegarea gestiunii serviciului 

public de salubrizare în Comuna Frânceşti, jud. Vâlcea, prin contract de 

concesiune servicii 

        -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie 

sociala, activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  ___; 

    - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  

_____; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  

numarul ______;  

 În conformitate cu art.129 alin.2 lit.d), alin. 7 lit n) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

       
  

 



- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 60 alin. (4), (5) şi (6) din OUG nr 92/2021 privind regimul deşeurilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-OUG. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Ordinul nr. 1595/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a 

aplicaţiei informatice Sistemului informatic de asigurare a trasabilităţii 

deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii 

tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a 

producătorului 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările și 

completările ulterioare; 

   În temeiul art. 139  alin.1 şi art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propune 

următoarea: 

 

                                                  H O T Ă R Â R E 

 

Art.1 Se aprobă "Contractul – cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în 

vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. 

Vâlcea", conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2 Se aprobă încheierea Contractului – cadru prevăzut la art. 1, între 

UAT/ADI Frânceşti, jud. Vâlcea, BCA VIO SERVICE SRL şi  GREENPOINT 

MANAGEMENT S.A. 

 Art.3 Se acordă mandat primarului UAT/ADI Frânceşti să semneze 

contractul - cadru. 

 Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general 

delegat la Instituţia Prefectului – judeţul Valcea pentru controlul de legalitate, 

Primarului localităţii, BCA VIO SERVICE SRL şi GREENPOINT 

MANAGEMENT S.A. și se va aduce la cunostinţa pubică prin afisare pe site-ul 

instituţiei, în Monitorul Oficial Local. 

                                                                          

                                                                     Francesti : 27.06.2022 

     INIŢIATOR PROIECT, 

                 PRIMAR,                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

DANIEL - FLORIN PARASCHIV                 SECRETAR GENERAL UAT 

                                                                         ELENA GABRIELA LAZĂR 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA FRÂNCEŞTI 

NR. 6246 din  27.06.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Cu privire la aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în 

vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. 

Vâlcea",  

 

 Prin referatul nr.6161 din 24.06.2022, inspectorul cu delegare pe mediu, 

propune iniţierea unui numar de 3  proiecte de hotărâri cu privire la aprobarea  

Contractelor cadru-vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi 

transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării 

deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea",după cum 

urmeaza: 

-  Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT 

Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director 

General,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate 

de administrator,,, Compania de salubritate,, 

  -  Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând 

acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, 

sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul 

UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-GREENPOINT MANAGEMENT, reprezentat doamna Irina Ionescu, in calitate 

de Director General,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate 

de administrator,,, Compania de salubritate,, 

-   Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând 

acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, 

sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul 

UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director 

general,, OIREP,, 



-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate 

de administrator,,, Compania de salubritate,, 

     Conform Legii nr. 249/2015, Art. 16. - (1) Operatorii economici sunt 

responsabili pentru preluarea si valorificarea de la consumatori/utilizatori finali 

a ambalajelor/deseurilor de ambalaje dupa cum urmeaza: 

b) operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual 

în vederea revânzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de 

ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata nationala; 

(9) Organizatiile autorizate sa implementeze obligatiile privind 

raspunderea extinsa a producatorului prevazute de prezenta lege au urmatoarele 

obligatii: 

g) sa acopere, cu prioritate, în limita cantitatilor si tipurilor de materiale 

de ambalaje pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a 

producatorului, costurile pentru colectarea si transportul, stocarea temporara, 

sortarea si, dupa caz, pentru valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate prin 

servicii/operatorii de salubrizare, iar cantitatile pentru care au fost acoperite 

costurile se iau în calcul în mod corespunzator la îndeplinirea obiectivelor 

prevazute în anexa nr. 5; 

i) sa îndeplineasca cel putin obiectivele prevazute în anexa nr. 5, aplicate 

la întreaga cantitate de deseuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe 

baza de contract. 

  Conform prevederilor art. 17.-Operatorii economici care îsi îndeplinesc 

obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului în mod individual, 

persoanele juridice prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritatile si institutiile 

publice locale si operatorii economici care colecteaza si/sau preiau deseurile de 

ambalaje în vederea valorificarii au obligatia sa furnizeze anual Ministerului 

Mediului date referitoare la propriile activitati cu privire la gestionarea 

ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si sa îsi asume raspunderea pentru datele 

furnizate. 

 

Faţă de cele prezentate,vă propun analizarea si avizarea proiectelor de hotarari 

in forma prezentată.  

 

PRIMAR, 

Daniel – Florin PARASCHIV 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA             Aprobat, 

JUDEŢUL VÂLCEA      Primar 

COMUNA FRÂNCEŞTI 

NR. 6161 DIN 24.06.2022 

 

REFERAT  

 

Cuprivire la aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor 

nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT 

Frânceşti, jud. Vâlcea". 

 

Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilitati publice  și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea 

autorităților administrației publice locale ori asociațiilor de dezvoltare 

comunitară, în scopul salubrizării localităților. Potrivit prevederilor legale 

incidente in materie, autorităților administrației publice locale si organizatiilor 

care implementează răspunderea extinsă a producătorului le revin o urmatoarele 

obligații, conform OUG nr. 92/2021, Art 60: 

    (1) Autoritățilea dministrației publice locale, inclusiv a municipiului 

București au următoarele obligații: 

   a) asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea 

deseurilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana si 

pentru respectarea prevederilor conventiilor si tratatelor internationale la care 

Romania este semnatara; 

   b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din PJGD si din programele de 

prevenire a generării de deșeuri; 

   c) elaboreaza si alte strategii si programe proprii pentru asigurarea prevenirii 

generarii de deseuri si gestionarea sustenabila a deșeurilor; 

   d) asigura aprobarea investitiilor in domeniul deșeurilor in acord cu 

prevederile planificarii in domeniul deseurilor si al planificarii urbanistice si de 

amenajare a teritoriului; 

   e) hotarasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale administratiei 

publice locale, cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii 

neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrari de 

interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de normele 

juridice in vigoare; 

   f) desemneaza o persoana din randul angajatilor proprii pentru urmarirea si 

indeplinirii obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor prevazute de 

legislația in vigoare; 

   g) asigura si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea, 

valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere 

periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare; 

   h) asigura spatiile necesare pentru colectarea separata a deseurilor, tinand cont 

de reglementarile urbanistice si de cele emise de Ministerul Sanatatii, dotarea 



acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu si dezvolta in mod 

corespunzator centrele infiintate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa, fara plata, de 

deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, 

ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si 

acumulatori si deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobila; 

   i) asigura spatii necesare pentru colectarea separata a deseurilor periculoase 

provenite de la populație; 

   j) asigura informarea locuitorilor prin mijloace adecvate si prin postare pe site-

ul propriu asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor, 

inclusiv cu privire la centrele prevazute la lit. h); 

   k) asigura informarea locuitorilor prin mijloace adecvate si prin postare pe 

site-ul propriu cu privire la: 

-modalitatea de selectare a deseurilor in gospodarii si de aruncare a deșeurilor in 

spatiile prevăzute la lit. h); 

-calendarul de ridicare al deseurilor, pe tipuri si categorii; 

-modalitatea de gestionare a deseurilor periculoase generate in gospodarii; 

-rezultatele colectării selective a deseurilor, pe categorii, si a valorificării 

acestora; 

   l) actioneaza pentru refacerea prejudiciului adus mediului in urma gestionarii 

defectuoase a deseurilor si asigura prin masuri adecvate protecția mediului; 

  m) asigura si raspund pentru monitorizarea activitatilor legate de gestionarea 

deseurilor rezultate din activitatea medicala, potrivit legii. 

(3) Pentru deseurile generate in gospodariile populatiei, autoritatile 

administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale 

municipiului Bucuresti si, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara 

incheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare, in conformitate cu 

aria declarata, cu toate organizatiile autorizate care implementeaza obligatiile 

privind raspunderea extinsa a producatorului in vederea indeplinirii obiectivelor 

stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale. 

   (4) Unitatile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiilor sau asociatiile de dezvoltare intercomunitare solicită 

organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deseurile municipale 

care fac obiectul raspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului 

normativ care reglementeaza fluxul specific al respectivelor deseuri, si stabilesc 

modalitatea prin care se platesc serviciile aferente acelor deseuri, prestate de 

operatorii de salubrizare. 

   (5) Pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului 

care se regasesc in deseurile municipale, acoperirea costurilor se face de catre 

organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a 

producatorului si fara impunerea unor costuri suplimentare in sarcina 

utilizatorilor serviciului de salubrizare. 
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   (6) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sau unitatile administrativ-

teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizeaza 

sumele incasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deseurile 

municipale care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului exclusiv pentru 

scopurile carora le sunt destinate. 

    Faţă de cele expuse anterior, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi în sensul 

supunerii spre aprobare de către Consiliul Local Frânceşti  a următoarelor 

proiecte de hotarâri: 

 1.  Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând 

acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, 

sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul 

UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director 

General,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate 

de administrator,,, Compania de salubritate,, 

  2.  Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând 

acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, 

sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul 

UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-GREENPOINT MANAGEMENT, reprezentat doamna Irina Ionescu, in calitate 

de Director General,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate 

de administrator,,, Compania de salubritate,, 

3.  Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând 

acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, 

sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul 

UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director 

general,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate 

de administrator,,, Compania de salubritate,, 

 

 

Inspector principal, 

Gheorghe – Bogdan TĂCUTU 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA FRÂNCEŞTI 

NR. 6168 DIN 24.06.2022 

AVIZAT 

PRIMAR, 

PARASCHIV Daniel - Florin 

 

RAPORT 

Cu privire la aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în 

vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. 

Vâlcea". 

 

Subsemnata CĂLUGĂRIŢOIU Cătălina - Ioana, consilier juridic în cadrul 

compartimentului de contabilitate al primăriei Frânceşti, subliniez că proiectele de 

hotărârii au fost iniţiate ca urmare a referatului de aprobare nr. 6161 din 24.06.2022. 

 Prin HCL nr. 40 din 31.07.2019 a fost delegată gestiunea serviciului public de 

salubrizare în Comuna Frânceşti, jud. Vâlcea, prin contract de concesiune servicii. 

      Pentru acoperirea costurilor nete in vederea  colectarii şi transportului, stocarii 

temporară, sortarii şi încredinţarii în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la 

nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea, Compania de salubrizare BCA VIO Service SRL, 

a prezentat trei  modele de contract cadru- OIREP-cu trei operatori economici legali 

constituiti care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a 

producatorilor,in  conformitate cu dispozitiile art.16 alin. (5) litera (b) din Legea nr. 

249/2015 

       În Contractele – cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi 

transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării 

deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea",  ca parti contractante 

sunt:  

1.   

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director General,, 

OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 



2. 

-GREENPOINT MANAGEMENT, reprezentat doamna Irina Ionescu, in calitate de 

Director General,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 
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-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director general,, 

OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate 

de administrator,,, Compania de salubritate,, 

         Proiectele de hotărâre respectă prevederile : 

     -art.129 alin.2 lit.d), alin. 7 lit n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 60 alin. (4), (5) şi (6) din OUG nr 92/2021 privind regimul deşeurilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-OUG. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Ordinul nr. 1595/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei 

informatice Sistemului informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în 

vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în 

sistemul răspunderii extinse a producătorului 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Conform Legii nr. 249/2015, Art. 16. - (1) Operatorii economici sunt 

responsabili pentru preluarea si valorificarea de la consumatori/utilizatori finali 

a ambalajelor/deseurilor de ambalaje dupa cum urmeaza: 

b) operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual 

în vederea revânzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de 

ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata nationala; 

(9) Organizatiile autorizate sa implementeze obligatiile privind 

raspunderea extinsa a producatorului prevazute de prezenta lege au urmatoarele 

obligatii: 

g) sa acopere, cu prioritate, în limita cantitatilor si tipurilor de materiale 

de ambalaje pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a 

producatorului, costurile pentru colectarea si transportul, stocarea temporara, 

sortarea si, dupa caz, pentru valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate prin 

servicii/operatorii de salubrizare, iar cantitatile pentru care au fost acoperite 

costurile se iau în calcul în mod corespunzator la îndeplinirea obiectivelor 

prevazute în anexa nr. 5; 



i) sa îndeplineasca cel putin obiectivele prevazute în anexa nr. 5, aplicate 

la întreaga cantitate de deseuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe 

baza de contract. 

Avandu-se in vedere prevederile art. 17- Operatorii economici care îsi 

îndeplinesc obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului în mod 

individual, persoanele juridice prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritatile si 

institutiile publice locale si operatorii economici care colecteaza si/sau preiau 

deseurile de ambalaje în vederea valorificarii au obligatia sa furnizeze anual 

Ministerului Mediului date referitoare la propriile activitati cu privire la 

gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si sa îsi asume raspunderea 

pentru datele furnizate. 

Dat fiind acest aspect, sunt supuse spre aprobarea Consiliului Local, cele 

trei proiecte de hotarari ce cuprind  "Contractele – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT 

Frânceşti, jud. Vâlcea". 

 

 

 

 

CONSILIER JURIDIC 

CĂLUGĂRIŢOIU Cătălina - Ioana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


