
 

 

        

 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 7 din  25.02.2021 

privind încheierea unor parteneriate/contracte pentru acoperirea costurilor 

nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale în județul 

Neamț  

 

Adunarea generală a A.D.I. „ECONEAMȚ” 

Având în vedere:  

- prevederile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011, care stabilesc obligația UAT/ADI să încheie 

contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează 

obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), respectiv prevederile art. 59 

alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 211/2011 potrivit cărora, pentru deșeurile care fac obiectul 

răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, (i) UAT/ADI au 

dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă 

a producătorului acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri 

municipale, colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințate în 

vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare; (ii) 

UAT/ADI utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor nete de gestionare anterior 

menționate, exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate;  

- Prevederile art. 16 alin. (9) lit. g) și h) coroborate cu dispozițiile cuprinse în Anexa nr. 6 din 

Legea nr. 249/2015, potrivit cărora OIREP, în calitate de organizație care implementează 

obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, trebuie să acopere costurile nete de 

gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale gestionate prin serviciile de 

salubrizare, respectiv să asigure, la solicitarea ADI/UAT preluarea și valorificarea de către 

operatorii economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate 

separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate;  

- prevederile art. 10, alin. (2) și (12) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, respectiv prevederile art. 5, alin. (1) lit. k), art. 8 și art. 16 alin. (2) lit. l) din Statutul 

Asociației, 

În temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ 

HOTĂRĂȘTE 

Art 1. Se împuternicește dl Sorin BRAȘOVEANU, președintele Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “ECONEAMŢ”, respectiv dl Claudiu Pădure, directorul executiv al 

aparatului tehnic al Asociației, să negocieze și să încheie parteneriate/contracte pentru 



acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri 

municipale în județul Neamț cu organizațiile care implementează obligațiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului solicitante, în condițiile legii și ale 

Regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț. 

Art 2. Mandatul acordat potrivit art. 1 este limitat la zonele care au in derulare contracte de 

delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare încheiate prin intermediul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”. 

Art 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii nr. 2 din 

21.01.2020, nr. 4 din 23.01.2020, respectiv nr. 7 din 07.02.2020 privind aprobarea 

modelului de contract de Parteneriat pentru implementarea unui sistem integrat de 

colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul de deșeuri municipale în 

județul Neamț. 

Art 4. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, prin intermediul 

aparatului tehnic al Asociației, va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, autorităților și 

persoanelor interesate. 

 

Președinte A.D.I. ECONEAMȚ, 

Sorin BRAȘOVEANU 

Vizat Consilier Juridic, 

Stelian-Ionuț Mitrea 


