
R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

CONSILIUL LOCAL,

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de

gestonare a deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Pogoanele

    Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău ;
    Având în vedere :

- Raportul d.nei Bianca Iordache, consilier juridic, înregistrat la nr. 9229/21.09.2021
prin

care solicită emiterea unei hotărâri a Consiliului local pentru aprobarea contractului cadru
pentru acoperirea costurilor nete de gestonare a deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT
Pogoanele;

- Referatul de admitere al Primarului orașului Pogoanele, înregistrat la nr.
9230/21.09.2021, la proiectul de hotărâre;

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
- Prevederile Legii nr. 249/2015   privind   modalitatea   de   gestonare   a ambalajelor

și   a deșeurilor de ambalaje, cu modifcările și completările ulterioare.
- Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.   

- Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților.

- In temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administratv, cu modifcările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administratv, cu
modifcările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aproba Contractul cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestonare a

deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Pogoanele, conform anexei, parte integrantă din

prezenta .

Art. 2. Serviciul contabilitate, resurse umane, taxe si impozite locale  va duce la

îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri .

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor și insttuțiilor interesate, hotărârea urmând a f publicată pe site-ul Unității

Administratv Pogoanele în linkul htps  ://www.primariepogoanele.ro/  monitorul-ofcial-

local/.

                   

                    Președinte de ședință,                                               Contrasemnează

                                                                                                   Secretar General al orașului,

                   Consilier Elena Tănase                                          Valentno Adrian Cotruță
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Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data

de 30 septembrie 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,

 din numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.


