ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 90
din data de 23 octombrie 2020
privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii, tarifului
net/tona aferent costurilor de colectare selectiva si incheierii și contractului de
prestări servicii cu Green Resources Management S.A
Consiliul local al orașului Tășnad, județul Satu Mare,
Întrunit în ședintă ordinară în data de 23 octombrie 2020;
Analizând Adresa depusă de către S.C. Salgardenprest S.R.L, înregistrată la
Primăria orașului Tășnad sub nr. 17718/2020;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru
buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii,
comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad;
În contextul modificărilor introduse de Ordonanța de Urgență nr. 50/2019,
Ordonanța de Urgență nr. 74/2018, a Legii nr.31/2019 privind aprobarea Ordonanța
de Urgență nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu;
În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare șia art. 13 din
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare alocalităţilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 17 și 59 și a Anexei nr. 7 a Legii nr. 211/2011 privind
regimul deșeurilor, modificată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17 din
17.VII.2018 și aprobatăprin Legea nr. 31/2019, precum și a art. III din Ordonanța de
Urgență nr. 17/2018;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a), coroborat cu art.
139 din OUG nr. 57/2019 a Codului administrativ;
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 13
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2
Voturi pentru: 13
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă modelul de contract de prestări servicii și tariful net/tonă
care acoperă costurile legate de colectarea, transportul, sortarea, valorificarea
deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat, calculat în
conformitate cu anexa 6 din Legea nr. 249/2015, actualizată, privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, plătibil operatorului și care se
acoperă de OIREP, în valoare de 1440,84 lei/tonă, stabilit în baza anexelor la
contractul din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii cu Green
Resources Management S.A. București, operator cu licență pentru implementarea
răspunderii extinse a producătorului, conform modelului din Anexa nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul
orașului Tășnad.
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CONSILIER LOCAL
GHEORGHE RACOLȚA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SERGIU-IONEL BUTA

