
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea mandatării Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco –

Metropolitan Cluj în vederea negocierii și semnării, în numele și pe seama Asociației a unei
convenții/ parteneriat cu un OTR.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

 Având în vedere adresa nr. 92/25.02.2019, înregistrată  sub nr.3061/25.02.2019 a

Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Eco – Metropolitan Cluj,  prin care se solicită aprobarea

mandatarii  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Eco  –  Metropolitan  Cluj  ,  in  vederea

negocierii si semnarii, în numele și pe seama Asociatiei , a unei  conventii/parteneriat cu o

organizatie care implementeaza obligațiile  privind raspunderea extinsa a producatorului(OTR), și

ținând seama de referatul nr. 3061/21.03.2019, înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei

orașului Huedin.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 3137/25.03.2019 înaintat de primar și avizat de

comisia pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 25.03.2019.

 În conformitate cu prevederile art. 20,alin.5, lit.a  din legea  nr. 211/2011, astfel cum

acesta  a  fost  modificata  prin  OUG  nr.  74/2018,  potrivit  cărora  ,,Unitatile  administrativ  –

teritoriale/subdiviziunile administrativ- teritoriale ale municipiilor au obligatia să organizeze, să

gestioneze și să  coordoneze, personalul sau  prin mandatarea acociațiilor de dezvoltare

intercomunitara din care fac parte, activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de

deșeuri de ambalaje din deșeurile municipaleîmpreună  cu deseurile municipale din aceleași

materiale,,., art. 59 din Legea nr. 211/2011, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG nr.

74/2018 potrivit cărora ,, Pentru deseurile generate in gospodariile populației, autoritățile

administrației  publice locale a unităților administrativ – teritoriale și a municpiului  București și,

după caz, Asociația  de dezvoltare intercomunitara încheie contracte, partemneriate sau alte forme

de colaborare cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind  răspunderea extinsă  a

producătorului în vederea  îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun

directivele individuale”.

Ținând seama de prevederile art. 36 alin. 2,  lit. d, alin.6, lit.a. 14, , art. 37 si art. 45 din

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

  H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă  mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Eco –

Metropolitan Cluj, în vederea negocierii și semnării, în numele și pe seama Asociației a unei

convenții/ parteneriat cu un OTR.



Art..2. Se mandateaza directorul Asociatiei în vederea negocierii și semnării, în numele și

pe seama Asociației, a unei convenmtii/parteneriat cu o orgnaizatie care implementeaza

obligațiile privind raspunderea  extinsă a producătorului.

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredințeaza Primarul orașului

Huedin dl. Mircea Moroșan.

Art.4.  Prezenta hotarare se comunică  domnului  Moroșan Mircea – primar al  orașului

Huedin, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ECO- METROPOLITAN Cluj, și Instituției

Prefectului Județului Cluj.

Nr. 35/29.03.2019
                                                             Consilieri total:        15

                                                                                     Consilieri prezenti: 13
  Consilieri absenti:          2
  Votat pentru:        13

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan
LS………………………


