
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  FĂUREI 
 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 6666  
Din 19 decembrie 2019 

privind: aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete 
pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin Serviciul de Salubrizare al orașului 
Făurei și a încheierii acestuia cu SC Greenpoint Management S.A., în calitate de 

organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor 
 

Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 
decembrie 2019; 
La initiativa Primarului al Orasului Faurei 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului orașului; 
- Propunerea nr. 7671/19.11.2019 din partea S.C. Greenpoint Management S.A. 

privind necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
- Raportul nr. 8336/17.12.2019 din partea compartimentului mediu și protecție 

civilă din aparatul de specialitate al primarului; 
           - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
respectiv Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi 
agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, 
servicii şi comerţ şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi 
religie; 

-Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Prevederile  Legii nr. 211/2011  privind regimul deşeurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, în special ale art. 59 alin. (1) lit. D și e, alin. 
(3),(4),(5) și (6); 

- Prevederile  Legii nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
si a deseurile din ambalaje cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 
16 alin. (9) lit. g,h și art. 20 alin. 5 lit. a,b,c și ale art. 21; 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările 
și completările ulterioare; 



-Prevederile Ordinului 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, în special ale 
art. 17 lit. e, q(i) și(ii); 

- Conform  art. 129  alin. (2) lit. b,d și e, alin. 4 lit. g, alin. (7) lit. i,n, alin. 9 lit. a 
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

În temeiul  art. 139  alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru 
deșeurile de ambalaje gestionate prin Serviciul de Salubrizare al Orașului Făurei, 
conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor 
nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin Serviciul de Salubrizare al 
Orașului Făurei cu S.C. Greenpoint Management  S.A., în calitate de organizație care 
implementează răspunderea extinsă a producătorilor. 
Art. 3 Se împuternicește domnul Voinea Ionel în caliatate de primar al orașului Făurei 
să semneze Protocolul de colaborare menționat la art. 1 din prezenta. 
Art. 4 Protocolul de colaborare având forma și conținutul aprobat conform art. 1 din 
hotărâre va putea fi utilizat în relația cu orice alt OIREP solicitant, în aceleași condiții.. 
Art. 5 Primarul orașului Făurei prin aparatul de specialitate din subordine va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.. 
Art. 6 Sprezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Făurei, aparatului de 
specialitate din subordine desemnat pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, 
S.C. Greenpoint Management S.A. și Serviciului Public de Salubrizare Făurei. 
Art. 7 Prin grija secretarului general al orașului prezenta hotărâre se va comunica în 
termen legal  instituțiilor interesate. 
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