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H O T A R A R E 
Privind avizarea contractului cadru vizand acoperirea costurilor nete pentru 

colectarea si transportul , stocarea temporara, sortarea si incredintarea in 

vederea valorificarii deseurilor care fac obiectul raspunderii extinse a 

producatorului din comuna Nuci si a incheierii acestuia intre comuna Nuci si 

diferite organizatii de preluare a responsabilitatii ( OREIP)   

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

  

Avand in vedere: 

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Nuci, precum si 

referatul de aprobare al primarului comunei prin care se propune avizarea 

contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și 

transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării 

deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului și a încheierii 

acestuia între primaria comunei Nuci și diferite organizații de preluare a 

responsabilității(OIREP), 

- In urma intocmirii Raportului compartimentului de specialitate; 

- In baza avizului favorabil al comisiei de specialitate  

-  Nota de fundamentare întocmită de SC 3RGREEN SRL prin care se 

jurtifica necesitatea încheierii contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în 

vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse producătorului. 

-  prevederile O.U.G. nr.74/2018 OUG nr. 92/2021 privind regimul 

deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și 

a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, 

-  prevederile Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgent a  

Guvernului nr. 74/2018, OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu  



- În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) , alin.(9), lit c), art 

136, alin. (8) și art. 139 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T A R A S T E 
 

Art.1. – Se avizează contractul-cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în 

vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a 

producătorului din comuna Nuci,  conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se avizează încheierea contractului – cadru, prevăzut la art. 1, între 

UAT Nuci și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP). 

Art.3. Se acordă mandat Primarului Comunei Nuci să semneze în numele 

și pentru U.A.T comuna Nuci, contractul-cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în 

vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a 

producătorului de pe raza UAT Nuci. 

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Instituţiei Prefectului-Judeţul Ilfov; 

– Primarului comunei Nuci ; 

– Se aduce la cunoștință publică; 

     

      

  Contrasemneaza, 

Presedinte, 

Dima Adrian Valentin      Secretar General 

        Comuna Nuci 

                         Angela Sivu 
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