ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BERCA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea CONTRACTULUI-CADRU VIZÂND ACOPERIREA COSTURILOR PENTRU
COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARÃ, SORTAREA ȘI ÎNCREDINȚAREA
ÎN VEDEREA VALORIFICÃRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE, LA NIVELUL UATCOMUNA
BERCA, JUDETUL BUZAU si a incheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., in
calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor

Consiliul local al comunei Berca, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere
-referatul de aprobare al primarului inregistrat la nr.4414/01.09.2020;
-raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.4434/01.09.2020;
-avizele celor trei comisii de specialitate ale Consiliului local;
-propunerea S.C. Greenpoint Management S.A. inregistrata la UAT. Comuna Berca
cu nr. 4304/26.08.2020
-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare,
-prevederile Legii nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
-prevederile O.U.G nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si
completarile ulterioare,
-prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, in special ale art. 59 alin.(1) A lit. d si e, (3), (4), (5) si (6)
-prevederile art 16 alin. 9 lit g, h, si art 20 alin 5 lit a, b, c, si ale art. 21 din Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare,
-prevederile art 17 lit e, q (i) si (ii) din Ordinul Ministrului nr. 1362 / 2018 privind
aprobarea procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare
a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a
producatorului,
-prevederile art. 129 alin 2 lit (b), (d) si (e), alin 4 lit (g) alin (7) lit (i), (n), alin 9 lit
(a), art 197 alin 1 si 243 alin 1 lit (a) si (b) din O.U.G 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art.139 alin.(1), coroborat cu art.5 lit.ee si art 196 alin 1 lit (a) din O.U.G
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba CONTRACTUL-CADRU VIZÂND ACOPERIREA COSTURILOR
PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARÃ, SORTAREA ȘI
ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICÃRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE, LA NIVELUL
UAT COMUNA BERCA, JUDETUL BUZAU si a incheierii acestuia cu S.C.Greenpoint
Management S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a
producatorilor, conform Anexei 1 la prezenta Hotarare, care face parte integranta din
aceasta
Art. 2. Se aproba incheierea CONTRACTULUI-CADRU VIZÂND ACOPERIREA
COSTURILOR PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARÃ,
SORTAREA ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICÃRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE,
LA NIVELUL UAT COMUNA BERCA, JUDETUL BUZAU cu S.C. Greenpoint Management

S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor
Art. 3.Se imputerniceste dl. Ionel Dobrita in calitate de Primar al UAT Comuna
Berca, sa semneze Contractul mentionat la art. 1 din prezenta.
Art. 4.Contractul avand forma si continutul aprobat conform art. 1 din prezenta
Hotarare va putea fi utilizat in relatia cu orice alt OIREP solicitant, in aceleasi conditii.
Art. 5.Primarul UAT Comuna Berca, prin aparatul de specialitate din subordine va
duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art. 6.Prezenta hotarare se va comunica Primarului UAT Comuna Berca, aparatului
de specialitate din subordine desemnat pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari,
S.C Greenpoint Management S.A. si operatorului de salubrizare SC ROMPREST
ENERGY SRL
Art. 7.Prin grija Secretarului General al UAT Comuna Berca, prezenta hotarare se
comunica in termen legal Institutiei Prefectului Judetul Buzau pentru verificarea legalitatii.

BERCA
08.09.2020
NR.39

PRESEDINTELE SEDINTEI,
CONSILIER,
ADRIAN ILIE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
JR.VIORICA CHIVU

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in sedinta
ordinara din data de 08.09.2020, cu respectarea prevderilor art. 139 , alin. (1), coroborat cu
art. 5, lit. ,,ee” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu un numar de 14 voturi pentru, 0 abtineri si 0 impotriva, din numarul total de 14
consilieri in functie si 14 consilieri care si-au exprimat votul prin mijloace elecronice.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BERCA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind imputernicirea Primarului comunei Berca sa reprezinte interesele Consiliului local
Berca in fata instantei de judecata
Consiliul local al comunei Berca, judetul Buzau,intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
-referatul de aprobare al primarului inregistrat la nr.4447/02.09.2020;
-raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.4448/02.09.2020;
-avizele cu caracter consultativ ale celor trei comisii de specialitate ale Consiliului
local;
-prevederile art.109 alin.(1) si alin.(2), art.129 alin.(1) si alin.(14), art.154 alin.(6) din
Ordonanta de Urgneta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu art.5 lit.’’ee’’ si art.196 alin.(1), lit.’’a’’ din
Ordonanta de Urgneta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
H O T A R A S T E:

Art.1.Se imputeniceste Primarul comunei Berca sa reprezinte interesele Consiliului
local Berca in dosarul 1447/114/2020 aflat pe rolul Tribunalului Buzau, Sectia a II-a Civila,
de Contencios Administraiv si Fiscal, pana la emiterea unei hotarari judecatoresti definitive.
Art.2.Presedintele de sedinta va semna imputernicirea reprezentantului ales.
Art.3.In temeiul imputernicirii de reprezentare, Primarul comunei Berca va semna
toate actele procedurale care se vor emite in numele si pe seama Consiliului local Berca, iar
Secretarul general al comunei le va contrasemna pentru legalitate.
Art.4.Consiliul local isi insuseste toate actele procedurale intocmite in numele sau de
Primarul comunei Berca si care au fost efectuate in dosarul cu nr.1447/114/2020 aflat pe
rolul Tribunalui Buzau.
Art.5.Prezenta va fi adusa la indeplinire de primarul comunei Berca, judetul Buzau.
Art.6.Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica, va comunica si
inainta prezenta hotarare persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate.
BERCA
08.09.2020
NR.40
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CONSILIER,
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Berca in sedinta ordinara din
data de 08.09.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1),corborat cu art.5 lit.’’ee’’ din OUG
nr.57/2019 privind Codul administratv,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 14
voturi pentru ;0 abtineri si 0 impotriva, din numarul total de 14 consilieri in functie si 14 consilieri care
si-au exprimat votul prin mijloace elecronice.

