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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

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

                         CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA  Nr.  

 

Privitor la :  aprobarea contractării serviciului de colectare selectivă 
a deșeurilor și a tarifului pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară din data de  24.12.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a  fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
26.11.2021; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile, raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 5011/21.12.2021 privind contractarea serviciului de 
colectare selectivă a deșeurilor și a tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor, 
văzând și faptul că prin HCL 93/2021 s-a aprobat procedura de delegarea de 
gestiune, prin atribuire directă a serviciului de salubrizare la nivelul localității Roșiile, 
prin încheierea unui contract de servicii cu singurul operator regional S.C. BRAI-
CATA S.R.L dar trebuie asigurat și colectarea selectivă a deșeurilor, văzând adresa și 
model contract al SC Mustață Construct SRL și discuțiile purtate în ședința anterioară 
a Consiliului Local Roșiile;  
 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 Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 8 din L. nr. 51/2006 r1, serviciilor 
comunitare de utilități publice, art. 32 din Legea nr. 101/2006, r1 privind serviciile 
de salubrizare a localităţilor, OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, OUG nr. 
50/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările și 
completările ulterioare,  cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în 
administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, 
Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d) coroborate cu 
prevederile alin. (7) lit i), n), art. 134 alin. (1) lit. a), alin (3) lit. b), art. 136, art. 139 
alin. (3), lit. g, art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 
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11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă 
următoarea: 

 
 

H O T Ă R Ă R E 
 

Art. 1. Se aprobă contractarea serviciului de colectare separată a deșeurilor cu 
SC Mustață Construct SRL pentru deşeurile de hârtie, carton, metal, plastic, lemn,  
sticlă, echipamente electrice și electronice din deşeurile municipale, în cadrul unui 
contract separat de cel al serviciului de salubrizare, pentru aplicarea schemei de 
răspundere extinsă a producătorului, în conformitate cu prevederile legale privind 
regimul deșeurilor. 

Art. 2. (1). Se aprobă modelul contractului cadru privind servicii de colectare 
selective de la populație conform Anexei nr. 1 care face parte intergrantă din 
prezenta. 

(2). Se aprobă tarifele pentru deșeurile de ambalaje rezultate în urma prestării 
serviciului conform Anexei nr. 1 la contractul-cadru menționat la alin. (1). 

Art. 3. Se împuternicește primarul comunei Roșiile să organizeze atribuirea 
contractului în condițiile legii.  
 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile în 
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei prin aparatul de specialitate,  S.C. 
Mustață Construct S.R.L. și va fi făcută publică prin grija secretarului general UAT 
Roșiile, județul Vâlcea. 
 

Roşiile, 21.12.2021 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  

                                                   AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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