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 HOTĂRÂREA   NR. 5 

Privind : contractarea serviciului de colectare selectivă a deșeurilor  

 

 

  

          Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

18.01.2022, la care participă un număr de 11 consilieri  din totalul de 11 consilieri în 

funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.54/2021 a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier  Fota Nicolae - Cristian; 

 Luând în dezbatere: 

         - proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti,  

înregistrat sub nr.317/11.01.2022, prin care se propune contractarea serviciului de 

colectare separată a deșeurilor pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și 

sticlă în cadrul unui contract separat de cel al serviciului de salubrizare; 

  - raportul  compartimentului de specialitate, înregistrat sub 

nr.7831/16.12.2021, 

  - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

comunei şi înregistrat sub nr.424/13.01.2022; 

  - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate  sub 

nr.575/18.01.2022; 

 Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională, proces verbal nr.7832/16.12.2021 ; 

   In conformitate cu : 

 - prevederile art. 17 alin.(5), art.60, alin.(4),(5) și (6) din OUG nr.92.2021, 

privind regimul deșeurilor; 

 -  O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,  

 - Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a 

deșeurilor de ambalaje; 

 - Ordinul Ministrului nr.1362/2018 privind aprobarea procedurii de autorizare, 

avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care 

implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului; 

 -  art.129 alin.(2), lit. d), alin.(7) lit. i) și n) din OUG nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.139 alin. (1) și art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  

Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 



H O T Ă R Ă Ș T E 

 

  Art.1. Se aprobă contractarea serviciului de colectare separată a deșeurilor 

reciclabile în cadrul unui contract separat de cel al serviciului de salubrizare, care sa 

asigure colectarea separata cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla 

din deseurile municipale, pentru aplicarea schemei de răspundere extinsă a 

producătorului, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.92/2021 privind regimul 

deșeurilor.   

 Art.2. Costurile generate de colectarea separată a deșeurilor reciclabile vor fi 

achitate de către  OIREP, în baza protocolului ce va fi încheiat între OIREP, UAT 

Comuna Păușești și colectorul autorizat. 

 Art.3. Se împuternicește primarul comunei Păușești să organizeze atribuirea 

contractului în condițiile legii și să semneze contractul. 

 Art.4. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile H.C.L.nr.14/2021. 

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul 

comunei Păușești. 

         Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, 

primarului comunei Păuşeşti şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin afişare pe site-

ul comunei în Monitorul Oficial Local. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și  

0 abțineri. 

 

  
        Preşedinte de şedinţa,                                                                Contrasemnează,  

             Consilier,                                                                              Secretar general, 

       Nicolae – Cristian FOTA                                                            Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Păușești: 18.01.2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


