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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A  NR. 36 

 
Privitor la: aprobarea încheierii unui Acord de colaborare cu 

ECOSMART UNION SA și COLECTOR SC MUSTAȚĂ 
CONSTRUCT SRL, operator desemnat și Comuna Roșiile în 
vederea gestiunii deșeurilor de ambalaje din zona UAT 
Roșiile 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  21.04.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Trușcă Ion-Dumitru a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
29.03.2021; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile și raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 1446/21.04.2021, proiectul de hotărâre, prin care se 
propune aprobarea încheierii unui Acord de colaborare cu ECOSMART UNION SA și 
COLECTOR SC MUSTAȚĂ CONSTRUCT SRL, operator desemnat și Comuna Roșiile în 
vederea gestiunii deșeurilor de ambalaje din zona UAT; 
 Văzând că ECOSMART UNION SA  este autorizat pentru preluarea 
responsabilității de gestionare a deșeurilor de ambalaje prin licența de operare nr. 5 
din Mai 2019 emisă de Ministerul Mediului, în conformitate cu dispozițiile Ordinului 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerțului și 
relației de afaceri nr. 1362/2018 privind Procedura de autorizare, avizare anuală și de 
retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Comunei Roşiile; 

În conformitate cu prevederile art. 59 alin. 3 din Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, r1, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale art. 16 alin. 9, și art. 20 alin. 5 lit. c din Legea nr.249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 133 alin. (1), art. 139 
alin. (1), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 
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57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 
11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă 
următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de colaborare cu ECOSMART UNION 
SA și COLECTOR SC MUSTAȚĂ CONSTRUCT SRL, operator desemnat și Comuna 
Roșiile, organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului, în vederea gestiunii deșeurilor de ambalaje din zona UAT Roșiile, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuternicește domnul Constantin Dumitru, primarul comunei 
Roșiile, să semneze acordul de colaborare prevăzut la art. 1. 

Art.3. Primarul comunei Roșiile va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile și 
ECOSMART UNION SA și COLECTOR SC MUSTAȚĂ CONSTRUCT SRL pentru ducere la 
îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT 
Roşiile, judeţul Vâlcea prin afișarea la sediului Primăriei Rosiile si pe pagina sa de 
internet.   

Roşiile, 21.04.2021 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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ACORD DE COLABORARE 
 

Prezentul acord de colaborare („Acordul”) a fost încheiat de către și între: 
1. ECOSMART UNION SA, cu sediul în București, Sector 3, Bulevardul Unirii, nr. 76, bl. J3A, sc. 2, et. 8, ap. 64, 

având cod unic de înregistrare RO37403150, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/5328/14.04.2017, cont 
bancar RO43 RZBR 0000 0600 1937 0034 deschis la Raiffeisen Bank Agenția Vitan, Tel/Fax.: 031.436.28.81, 
Email: office@ecosmart-union.ro, reprezentată  prin dl. Iulian-Vladimir STOICESCU, în calitate de Director 
General, denumită în continuare „ECOSMART” 

2. U.A.T COMUNA ROȘIILE cu sediul în Comuna Roșiile, sat Roșiile, Str. Principală nr. 103, jud. Vâlcea,  
tel./ fax 0250867635, cod de înregistrare fiscală 2539495, email: rosiile@vl.e-adm.ro reprezentată prin 
CONSTANTIN DUMITRU in calitate de primar, numită în continuare „UAT” 

3. COLECTOR SC MUSTATA CONSTRUCT SRL, cu sediul în Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169, Corp X, 
parter, cam.36, sector 1, avand punct de lucru in Rm. Valcea, jud. Valcea, tel./ fax 0743041818, cod de 
înregistrare fiscală RO 22616177, email: contact@smartpetindustry.com, reprezentată prin Stoica Ion Iulian in 
calitate de Administrator, numită în continuare „Operator” 

Având în vedere că:  
(i) ECOSMART este autorizat pentru preluarea responsabilității de gestionare a deșeurilor de ambalaje prin 

licența de operare nr. 5 din Mai 2019 emisă de Ministerul Mediului, în conformitate cu dispozițiile Ordinului 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerțului și relației de afaceri nr. 
1362/2018 privind Procedura de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a 
organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului; 

(ii) ECOSMART implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în conformitate cu 
prevederile art.16 alin 5 litera b din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și 
a deșeurilor de ambalaje („Legea 249/2015”); 

(iii) În localitățile membre ale UAT serviciul de colectare a deseurilor de ambalaje a fost delegat Operatorului în 
baza hotararii de consiliu local nr. ___ din data 21.04.2021 încheiat între Operator și UAT; 

Părțile convin următoarele: 
I. OBIECTUL ACORDULUI 

1. În conformitate cu obligațiile legale ce le revin, ECOSMART împreună cu UAT stabilesc prin prezentul acord 
principiile colaborării lor în vederea gestiunii deșeurilor de ambalaje din deseurile municipale din zona UAT. 

II. GESTIONAREA DESEURILOR 

2. ECOSMART îndeplinește obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului distinct pentru deșeurile de 
ambalaje din comerț si industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deseurile municipale, pentru clienții săi, 
producători sau deținători de ambalaje. 

3. Conform art.16 alin 9 din Legea 249/2015, ECOSMART asigură, prin intermediul Operatorului preluarea, 
transportul si valorificarea deșeurilor de ambalaje din deseurile municipale. 

4. Operatorul colectează și transportă deșeurile municipale către stația de sortare / de tratare / reciclare a 
deșeurilor. 

5. Operatorul va  prelua deșeuri de ambalaje din deseurile municipale de la persoane fizice, dacă acestea sunt 
aduse la punctele de colectare stabilite de UAT, cu condiția înregistrării prealabile a Operatorului în evidențele 
UAT și a raportării acestor cantități in contul UAT in scopul reducerii cantitatilor de deseuri depozitate final. 

6. UAT are obligația să organizeze punctele de colectare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale și sa 
informeze locuitorii despre sistemul de gestionare a deșeurilor de pe raza UAT. 

7. ECOSMART și UAT vor organiza campanii de informare si educare a locuitorilor din zona UAT pentru a 
încuraja colectarea separată a deșeurilor reciclabile de către populație, inclusiv pentru alegerea modalităților 
de derulare a acestor campanii, precum și a materialelor sau instrumentelor utilizate.  

III. COSTURILE NETE 
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1. În conformitate cu art.16 alin 9 litera g din Legea 249/2015, ECOSMART va acoperi costurile nete pentru 
colectarea, transportul in vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin Operator, în limita 
cantităților de ambalaje pentru care implementează obligațiile prevăzute la art.I.1 de mai sus. 

2. UAT a stabilit modalitatea concretă de acoperire a costurilor Operatorului pentru serviciile de colectare, 
transport, stocare și sortare prin decizie conform art.20 alin 5 litera c din Legea 249/2015.  

3. UAT va acoperi costurile de operare și investițiile realizate de Operator în legătură cu aceste servicii, în 
funcție de costurile nete prevăzute la art.III pct.1 de mai sus. 

4. ECOSMART va suporta costurile aferente campaniilor de informare și educare prevăzute la art.II punctul 7 de 
mai sus. 

5. ECOSMART va deconta catre Operator costurile nete stabilite prin negociere directa, in lipsa unui acord 
costurile nete vor fi cele stabilite de UAT. 

IV. OBLIGATII DE RAPORTARE 

1. ECOSMART are obligația legală, prevăzută de art.17 litera q din Ordinul Ministerului 1362/2018, de a raporta 
informațiile referitoare la gestionarea deșeurilor de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului. În acest scop, părțile prezentului protocol vor colabora pentru a asigura 
trasabilitatea informațiilor privind fluxul de deșeuri de ambalaje și raportarea cantităților relevante, separat pe 
categorii pe tipul de material. 

2. UAT va publica pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la 
ECOSMART, Operator, conform art.20 alin 5 litera e) din Legea 249/2015. 

3. Pentru scopul raportării prevăzute la art. IV pct.1 de mai sus, Operatorul se obligă să respecte prevederi le art 
.20 alin 8  si 9 din Legea 249/2015 și să raporteze catre UAT trimestrial cantitățile de deșeuri de ambalaje 
colectate la punctele de colectare stabilite de UAT. 

4. UAT va cumula, daca este cazul, cantitățile raportate de Operatorii delegati in raza UAT si le va comunica, 
printr-o singură raportare, către ECOSMART. 

5. ECOSMART împreună cu Operatorul vor prezenta rapoarte detaliate către UAT cu privire la planificarea şi 
desfășurarea campaniilor prevăzute la art.II punctul 7 de mai sus. 

V. CLAUZE FINALE 

1. Prezentul Acord este guvernat de legea română. 

2. Părțile convin ca prezentul Acord să fie completat/modificat prin act adițional în cazul oricărei modificări 
legislative care influențează angajamentele Părților din acest Acord.  

3. Durata prezentul acord este de 1 an, cu posibilitate de prelungire automată pentru perioade succesive de 1 
an, în cazul in care niciuna dintre părți nu denunță prezentul acord cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea 
duratei sale inițiale sau astfel cum a fost prelungită. 

Semnat în 3 (trei) exemplare la data de ________2021. 

 

ECOSMART UNION S.A.                                            UAT Roșiile 

Director General         Primar      

Iulian-Vladimir STOICESCU       Constantin Dumitru.                  

 

 

COLECTOR 

SC MUSTATA CONSTRUCT SRL  

Administrator 

Stoica Ion Iulian 

 

Roşiile, 21.04.2021 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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