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H O T A R A R E A  nr.  33  / 2019 

 

privind mandatarea ADIGIDM MM să organizeze, să gestioneze și să coordoneze 

activitatea de valorificare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale în numele 

orașului Seini 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 27.06.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Adresa ADIGIDM nr. 137/11.06.2019 prin care ni se comunică disponibilitatea de a 

organiza, gestiona și coordona activitatea de valorificare a deșeurilor de ambalaje din 

deșeurile municipale în numele orașului Seini; 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Seini. 

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul orasului Seini; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului. 

In temeiul Legii nr.52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile  Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare 

a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificarile si completarile ulterioare, OUG.196/2005 

privind Fondul pentru mediu cu modificarile si completarile ulterioare. 
In baza art.36, al.1, al.2, lit. d, al.6, lit.a pct.9 si 14, art.45, al.1, si art.115, al.1,lit.b din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 

Integrată a Deșeurilor Menajere în judetul Maramureș să organizeze, să gestioneze și să 

coordoneze activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje 

din unicipale din aceleași materiale provenite din orașul Seini . 

Art.2. Se mandatează Asociațdeșeurile mia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere MM, să încheie parteneriate / contracte sau alte 

forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea 

extinsă a producătorului în vederea recuperării, de la aceste organisme, a tuturor costurilor de 

gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, 

costuri suportate de către UAT Seini.   

 



 

Art.3. Mandatul acordat ADIGIDM MM, implicit și prevederile acestei hotărâri, vor 

înceta la momentul intrării în operare a noului contract dintre Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș și 

operatorul desemnat câștigător pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale din 

Zona1. 

Art.4. Presenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului Maramures; 

- ADIGIDM-Maramures; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publica pe Site-ul Primariei. 

 

 
   

     Seini la 27.06.2019     

                                                                                                                                                                                                                    

                 Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza, 

                        Prikop Marcela                                                                      Secretar, 

                                                                                                                      Bud Ioan 

 

 
 


