
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL FRÂNCEŞTI 

JUDEŢUL VÂLCEA 

 

  HOTĂRÂREA NR. 43  

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". 

 

Consiliul Local al comunei Frânceşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 31 mai 2022, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 
consilieri în funcție, şedinţă condusă de domnul consilier local ANDREICĂ Constantin; 

 
 LUÂND ÎN DEZBATERE: 

-Referatul de aprobare nr. 4901 din 20.05.2022 al primarului comunei Frânceşti cu 
privire la iniţierea proiectului de hotărâre; 

-Referatul nr. 4900 din 20.05.2022 întocmit de inspectorul cu delegare pe mediu; 
-Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, 

întocmit de către secretarul localităţii, nr. 4905. din 20.05.2022; 
-raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 4906 din 20 mai 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 

       -avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr. 43 din 
31 mai 2022; 

  -anunţul nr. 4902 din 20.05.2022 privind aducerea la cunoştinţă publică a 
proiectului de hotărâre; 

-procesul verbal de afişaj nr. 4903 din 20.05.2022;  
 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, cu un număr de 14 voturi "pentru", 0 
voturi "abţineri" şi 0 voturi "împotrivă", adoptă 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 S.C. CLEAN RECYCLE 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 S.C. CLEAN RECYCLE S.A. și se va aduce la 
cunostinţa pubică prin afisare pe site-ul instituţiei, în Monitorul Oficial Local. 
 

 
         Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează, 

         Constantin ANDREICĂ                         Secretar general delegat UAT, 

        Elena – Anişoara AVRAM 

 

 

 

 

Nr. 43 din 31.05.2022 

Comuna Frâncesti, Judetul Valcea 

 


