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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea incheierii unui Protocol intre Primaria Comunei Domnesti si Greenpoint Management
SA pentru acoperirea costurilor privind colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si dupa caz,

valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate de serviciile de salubrizare

Consiliul Local al Comunei Domnesti, întrunit in ședință de lucru

Având în vedere:
 referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;
 raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice – Investiții;
 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești.

În conformitate cu prevederile:
 Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 Ordonantei  de  urgenta nr.  74/2018 pentru modificarea si  completarea Legii  nr.  211/2011 privind
regimul deseurilor;

  Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje si a
OUG nr. 196/2015 privind fondul de mediu; 

 prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit d) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrative,

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art. 139, respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă incheierea unui Protocol intre Primaria Comunei Domnesti si Greenpoint Management
SA pentru acoperirea costurilor privind colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si dupa caz,
valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate de serviciile de salubrizare,  conform Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Se mandateaza Primarul Comunei Domnesti, cu semnarea protocolului prevazut la Art 1.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Comunei Domnesti, prin
aparatul de specialitate si Greenpont Management SA.

Art.4  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor, prin
grija Secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

                                     Ghiță Ioan Adrian 

                                   
                                                                                          Avizat pentru legalitate,
                                                                                        /Secretar general comună
                                                                                        Cojocaru Bogdan Marius


