
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____/2018 

privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în 

județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO 

BIHOR S.R.L. 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data ___________ 2018, 

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind 

aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna 

nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

având în vedere: 

- Raportul Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens; 

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. III din O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

- art. 7 lit. b), art. 35 și art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017; 

- art. 14 din Contractul de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară 

”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”; 

- art. 17 alin. (3) lit. e), coroborat cu art. 22 alin. (1), precum și art. 18 alin. (2) pct. 10 

din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna”; 

- adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna” nr. 163/29.10.2018, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10.410/29.10.2018; 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 



în baza art. 91 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul nr. 153/22.10.2018 privind integrarea Orașului Baraolt în 

Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Covasna (SMID Covasna), realizat 

de Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor 

în județul Covasna” și înaintat prin adresa nr. 163/29.10.2018, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 10.410/29.10.2018, prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă Studiul nr. 162/29.10.2018 privind analiza solicitării S.C. ECO BIHOR 

S.R.L. referitor la modificarea tarifelor serviciilor prestate în cadrul CMID, precum și a altor 

modificări ale Contractului de delegare, realizat de Asociația de dezvoltare intercomunitară 

”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” și înaintat prin adresa 

nr. 163/29.10.2018, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub 

nr. 10.410/29.10.2018, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă proiectul Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 

încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L., prevăzut în anexa nr. 3. 

Art. 4. Se mandatează domnul Váncza Tibor-István, reprezentantul județului Covasna 

în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării Actului 

adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 

depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, în forma prevăzută în anexa nr. 3 

la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Covasna și persoana arătată în art. 4. 

 

Sfântu Gheorghe, _____________ 2018. 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretarul judeţului Covasna 

 

 
 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului judeţul Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administrație publică și editare a monitorului oficial al județului; 

- 1 ex. la Direcţia Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; 

- 1 ex. la Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în 

județul Covasna”; 

- 1 ex. domnului Váncza Tibor-István. 

 

SzR/SzR 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. 10.462/30.10.2018 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri 

în județul Covasna nr. 128/28.06.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea 

S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

 

 

 

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat să asigure 

conformarea a mai multor obligații cum ar fi: reducerea depozitării a cantităților 

deșeurilor biodegradabile municipale (Directiva 199/31/CE privind depozitele de 

deșeuri), reciclarea și valorificarea deșeurilor din ambalaje (Directiva 94/62/Ce privind 

ambalajele și deșeurile din ambalaje), respectiv pregătirea pentru reutilizarea și 

reciclarea deșeurilor municipale (Directiva 2008/98/Ce privind deșeurile).  

În cazul în care România nu respectă termenele de conformare, Curtea 

Europeană de Justiție poate dispune aplicarea de penalități, care vor fi recuperate în 

final de la UAT-uri, întrucât aceștia au obligațiile de a îndeplini cele asumate de 

România, astfel cum sunt reglementate prin Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, 

cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului 

național de gestionare a deșeurilor, etc. 

Pentru sprijinirea României în vederea conformării cu directivele europene, 

Uniunea Europeană a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor privind 

SMID-urile, iar pentru utilizarea resurselor financiare disponibile, a fost creat un cadru 

instituțional adecvat pentru gestionarea în comun a infrastructurii aferente și a 

serviciilor de operare a SMID-urilor prin crearea ADI-lor. 

Obligațiile legale ale UAT Baraolt, mai sus menționate, nu pot fi îndeplinite 

nefăcând parte din Sistemul integrat al județului Covasna. 

Astfel, reprezentanții UAT Baraolt și ceilalți membri ai asociației, și-au 

manifestat intenția de a integra orașul Baraolt în Sistemul de management al deșeurilor 

creat la nivelul județului Covasna, urmând a beneficia de facilitățile existente la CMID 

Boroșneu Mare. 

În acest sens s-a realizat un studiu de către Asociația de dezvoltare 

intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna, 



înaintat prin adresa nr. 163/29.10.2018, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. 10.410/29.10.2018, din care rezultă că se impune 

modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 

depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017. 

Printr-un alt studiu, realizat de Asociație, înaintat prin aceeași adresă, s-a 

analizat solicitarea S.C. ECO BIHOR S.R.L. referitor la modificarea tarifelor serviciilor 

prestate în cadrul CMID, precum și a altor modificări ale Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 

128/28.06.2017, modificări care privesc obligațiile adoptate prin O.U.G. nr. 74/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 

nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Prin acest act normativ, O.U.G. nr. 74/2018, se urmărește luarea unor măsuri în 

vederea îndeplinirii de către România a angajamentelor luate în fața Comisiei Europene 

prin implementarea unor instrumente economice. Ca urmare se urmărește evitarea 

oricăror riscuri de natură a conduce la imposibilitatea punerii în aplicare a 

angajamentelor luate în faţa Comisiei Europene. 

În conformitate cu dispozițiile art. III din O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

hotărârea consiliului județean privind respectarea prevederilor impuse de acest act 

normativ trebuie adoptat până la data de 30 noiembrie 2018. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

pregătit în acest sens. 

 

 

 

Preşedinte, 

Tamás Sándor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzR/SzR 
 


