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Avizat pentru legalitate, 

Secretar general UAT 

    Crăciun Adrian 

          

PROIECT 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) 

 

Ormenisan Petru, Primarul Comunei Cozma,judetul Mures 

Prin adresa nr. 2442/14.10.2019 Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  “Adi Ecolect” 

Mures, a transmis solicitarea cu privire la proiectul de hotarâre de mai sus , iar prin adresa 

2535/17.10.2019  s-a revenit asupra adresei menționate. 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.1865/16  octombrie, 2019 a Primarului, și 

Raportul de specialitate nr. 1865/1/16.10.2019, întocmit de Crăciun Adrian secretar general 

UAT 

În baza  dispoziţiilor 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) al Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 

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

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

din Statutul ADI Ecolect Mureş, 

Conform prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “d”coroborat cu cele ale alin.(7)  lit. „n”, art. 139 al (1) 

din OUG 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” și a 

încheierii acestuia, între “Adi Ecolect” Mures și diferite organizații de preluare a 

responsabilitățiilor (OIREP), prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 
 

Art.2. Se imputerniceste Presedintele Asociatiei sa semneze, in numele si 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, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va 

supune aprobării în AGA, , şi răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 
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