ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 30.08.2017
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul Roman și
Asociația Română pentru Reciclare – RoRec

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 14355 din 22.08.2017 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu
- Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr. 14356 din 22.08.2017 întocmit de
Serviciul Monitorizare, Control și Marketing Instituțional;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.08.2017 al Comisiei pentru buget –finanțe, avizul
favorabil nr. ___ din 30.08.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ______
din 30.08.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Luând în considerare propunerea Asociaţiei Română pentru Reciclare – RoRec înregistrată
cu nr. 13692/09.08.2017 ;
Având în vedere prevederile art. 59, alin. 1, lit d), g) și alin. 3 din Legea nr. 211/2011R
privind regimul deşeurilor, ale art. 10, alin. 2, lit c) din O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, ale art. 90, lit e) din O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecţia
mediului;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a) din Legea
215/2001R legea administrației publice locale;
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R legea administrației
publice locale;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă închieierea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul
Roman și Asociația Română pentru Reciclare – RoRec conform anexei - parte integrată la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Roman să dispună locațiile
provizorii pentru colectarea și depozitarea DEEE-urilor, să semneze Protocolul de
colaborare dintre UAT Municipiul Roman și Asociația Română pentru Reciclare – RoRec,
toate anexele la acesta, precum și orice alte documente necesare bunei desfășurări a
colaborării.
Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin structurile specializate din cadrul
Municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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ANEXA LA HCL NR……… din 30.08.2017

PROTOCOL DE COLABORARE
Nr.________________Incheiat astazi

.2017

1. PARTILE
Asociatia Romana pentru Reciclare – RoRec, persoana juridica de drept roman fara scop
patrimonial, constituita in temeiul OUG 26/2000, inregistrata sub nr. 28/12.12.2012 in Registrul
Asoc. si Fundatiilor al Jud. sector 1 Bucuresti, avand sediul in Bucuresti, Str. Sevastopol, nr. 24,
sector 1, cod de inregistrarefiscala RO22318081 si cont la Citibank Europe plc. Dublin - suc.
Romania, cu nr. RO23CITI0000000825097007, legal reprezentata prin dl Liviu POPENECIU,
presedinte – denumita in continuare Asociatia
Si
Municipiul Roman, persoana juridica de drept roman,cu sediul în localitatea Roman, Piata
Roman Voda nr.1, judeţul Neamt, telefon:0233 741119, 0233741651, fax:0233741604, codul
fiscal 2613583, cont virament nr. ____-____, deschis la Trezoreria Roman, legal reprezentat prin
dl. Lucian-Ovidiu MICU, primar, denumita in continuare Municipiul Roman,
au hotărât încheierea prezentului protocol („Protocol”) după cum urmează:
2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
2.1. Obiectul protocolului il constituie colaborarea celor doua organizatii pentru:
2.1.1. promovarea colectarii selective a deseurilor din echipamente electrice si electronice
(DEEE),
2.1.2. educarea, informarea si constientizarea populatiei in domeniul colectarii selective a
DEEE, conform legii1, in localitatea Roman
2.1.3. organizarea de campanii de colectare provizorie a deseurilor din echipamente
electrice si electronice provenite de la gospodăriile particulare (DEEE) conform
legii1, in localitatea Roman,
3. DURATA PROTOCOLULUI
3.1. Durata protocolului este de 1 an incepand de la data de semnarii lui si si se prelungeste
automat, la expirare, cu cate un an, daca una dintre parti nu face o notificare scrisa
contrara, in prealabil cu 30 zile.
1

Legea 211/2011 R– privind regimul deseurilor
O.U.G. nr. 5 / 2015 privind deşeurile de echipamenteelectrice şi electronice
H.G. 1132/2008 – privind regimul bateriilor si acumulatorilor portabili si al deseurilor de baterii si acumulatori
portabili
Legea 215/2001R a administratiei publice locale
Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992 Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182, fax +40(21)232.7181
e-mail: office@rorec.rowww.rorec.ro0800.444.800 facebook.com/AsociatiaRoRec
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4. Responsabilitatile PARTILOR
4.1. Municipiul Roman are urmatoarele responsabilitati
Alocare locatie colectare provizorie, autorizare actiune si activitati sampling/ postare afise ;
PromovareTelverde 0800444800 prin distribuire de afise si flyere puse la dispozitie de
Asociatia RoRec ;
Recomandare asociatii locale de voluntari/directori, scoli, pentru recrutare voluntari
actiune ;
Suport actiuni PR si relationare cu presa locala ;
Sa nu foloseasca in activitatea sa niciunul dintre conceptele (design, sigle, mesaje, etc) ce
apar pe materialele promotionale ce vor fi folosite pe parcursul colaborarii, decat cu acordul
scris al Asociatiei ;
Sa promoveze parteneriatul dintre Asociatie si Municipiul Roman.
4.2. Asociatia are urmatoarele responsabilitati:
Desemnarea unui operator economic autorizat pentru colectarea DEEE, conform Anexei/
anexelor parte integranta din prezentul contract;
Punerea la dispozitia beneficiarului a recipientilor si materialelor necesare pentru
comunicarea, informarea si colectarea provizorie a DEEE-urilor;
Preluarea DEEE colectate in locatia provizorie, pe baza comenzilor la Telverde sau prin
actiune agreata cu Primarie;
Realizarea materialelor de comunicare si informare;
Trimiterea catre reciclatori autorizati DEEE colectate;
Eliberarea depozitului provizoriu in 24 ore de la terminarea campaniei de colectare
provizorie;
Informarea beneficiarului asupra cantitatii colectate;
Niciuna dintre operatiunile prevazute mai sus nu va presupune costuri pentru Municipiul
Roman sau cetateni.

5. FORTA MAJORA
5.1. Niciuna dintre părti nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
protocol, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost
cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6. NOTIFICARI
6.1. In acceptiunea partilor, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte, este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului protocol.
6.2. Persoanele de contact desemnate de parti, pentru gestionarea prezentului contract, sunt
urmatoarele :
Pentru Municipiul Roman :
Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992 Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182, fax +40(21)232.7181
e-mail: office@rorec.rowww.rorec.ro0800.444.800 facebook.com/AsociatiaRoRec
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Doamna Scortanu M. Irina, e-mail : mediu@primariaroman.ro; tel:0735678080;
Pentru Asociatie :
Domnul Cristian IONESCU, e-mail :cristian.ionescu@rorec.ro, tel:0751.302.102 ;
Pentru operatorul de colectare : conform Anexei
7. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului protocol se face numai prin act aditional incheiat intre parti.
Prezentul protocol reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbal dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
7.2. Organizarea Campaniilor provizorii se stabileste, de comun accord, in baza anexei cadru
parte integranta la prezentul protocol.
7.3. Prezentul protocol, impreuna cu anexele sale, reprezinta vointa partilor.
7.4. Prezentul protocol a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare din care unul pentru
Asociatie si unul pentru Municipiul Roman , astazi
_2017.
8. ANEXA CADRU (conform anexei la prezentul protocol)

In numele Asociatiei Romana

In numele Municipiului Roman

pentru Reciclare RoRec
LIVIU POPENECIU

LUCIAN OVIDIU MICU

Presedinte

Primar

Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992 Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182, fax +40(21)232.7181
e-mail: office@rorec.rowww.rorec.ro0800.444.800 facebook.com/AsociatiaRoRec
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ANEXA CADRU LA PROTOCOLUL DE COLABORARE

ANEXA Nr….
la PROTOCOLUL DE COLABORARE Nr…..din data de………

1. PARTILE
Asociatia Romana pentru Reciclare – RoRec, persoana juridica de drept roman fara scop
patrimonial, constituita in temeiul OUG 26/2000, inregistrata sub nr. 28/12.12.2012 in Registrul
Asoc. si Fundatiilor al Jud. sector 1 Bucuresti, avand sediul in Bucuresti, Str. Sevastopol, nr. 24,
sector 1, cod de inregistrarefiscala RO22318081 si cont la Citibank Europe plc. Dublin - suc.
Romania, cu nr. RO23CITI0000000825097007, legal reprezentata prin dl Liviu POPENECIU,
presedinte – denumita in continuare Asociatia
Si
Municipiul Roman, persoana juridica de drept roman,cu sediul în localitatea Roman, Piata
Roman Voda nr.1, judeţul Neamt, telefon:0233 741119, 0233741651, fax:0233741604, codul
fiscal 2613583, cont virament nr. ____-____, deschis la Trezoreria Roman, legal reprezentat prin
dl. Lucian-Ovidiu MICU, primar, denumita in continuare Municipiul Roman,
au hotărât încheierea prezentului act aditional după cum urmează:
2. OBIECTUL: Educarea consumatorului casnic pentru colectarea selectiva a deseurilor

din
echipamente
electrice
si
electronice
(DEEE)
CAMPANIA______________________________________________________,

prin

3.

DURATA CAMPANIEI : ____zile, de la data de ___________la data de __________

4.

LOCATII
a. Locatii pentru colectare provizorie:
4.1.1______________________________;
4.1.2______________________________;
4.1.3______________________________;
4.1.4_______________________________
b. Locatie pentru depozitare provizorie:________________________________

5.

RESPONSABILI
a. Pentru Municipiul Roman :
Dna/dl ( nume si prenume)______________, e-mail :______________ ; tel :_______

Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992 Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182, fax +40(21)232.7181
e-mail: office@rorec.rowww.rorec.ro0800.444.800 facebook.com/AsociatiaRoRec
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b. Pentru Asociatia Romana pentru Reciclare – RoRec:
Dna/dl ( nume si prenume)______________, e-mail :_______________ ; tel :________
c. Pentru operatorul de colectare:
Dna/dl ( nume si prenume)_________________, e-mail :______________ ; tel _________

6. DESEMNARE OPERATOR COLECTARE PROVIZORIE
In temeiul prevederilor art. 4.2. din Protocolul de colaborare se ia act de faptul ca Asociatia
Romana pentru Reciclare – RoRec desemneaza ca operator de colectare provizorie, numai pe
durata campaniei ( conform pt. 3), societatea ________________,cu sediul in _____________,
Str. ______________, nr.__, cod de inregistrare fiscala _______________, Nr. Registrul
Comertului___________ si cont _____________la _______________, legal reprezentata prin dl/
dna________________
,
presedinte/
director,
tel._____________________,
email________________.

Prezenta anexa a fost incheiata intr-un numar de 2 exemplare din care unul pentru Asociatia
Romana pentru Reciclare – RoRec
si unul pentru Municipiul Roman , astazi
____________ si face parte integranta din Protocolul de colaborare Nr.________________.

In numele Asociatiei Romana

In numele Municipiului Roman

pentru Reciclare RoRec
LIVIU POPENECIU

LUCIAN OVIDIU MICU

Presedinte

Primar

Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992 Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182, fax +40(21)232.7181
e-mail: office@rorec.rowww.rorec.ro0800.444.800 facebook.com/AsociatiaRoRec

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604,
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Cabinetul Primarului
Nr. 14355 din 22.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare
dintre UAT Municipiul Roman și Asociația Română pentru Reciclare – RoRec
Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului și protecţia sănătăţii umane reprezintă o
prioritate pentru administrația publică locală în aplicarea cerințelor politicii de mediu a
Romaniei, de conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu și implementare a obiectivelor
politicii de mediu a Comunităţii Europene;
Răspunzând nevoii comunităţii noastre de a beneficia de posibilitatea de a evacua
din gospodării echipamentele electrice şi electronice scoase din uz, pe care nu le mai
folosesc şi care prezintă un factor de poluare a mediului și obligaţiei legale puse în sarcina
autorităţilor publice locale cu privire la colectarea DEEE provenite de la gospodăriile
particulare;
Având în vedere propunerea Asociaţiei Română pentru Reciclare– RoRec,
organizaţie non-profit, constituită în baza OUG 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii
transmisă prin adresa nr. 13692/09.08.2017 cu privire la încheierea unui protocol de
colaborare, pe perioadă de un an, pentru derularea unor activităţi, comune, care nu
presupun costuri speciale pentru administrația publică locală sau pentru cetățenii
municipiului Roman, în scopul atingerii obiectivelor avute în vedere de fiecare parte, în
domeniul protecţiei mediului şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu pe plan local;
Apreciez că stabilirea unei cooperări cu această asociație cu experiență în
organizarea și derularea campaniilor pentru promovarea colectării selective a deșeurilor
din echipamente electrice și electronice (DEEE), educarea, informarea și conștientizarea
populației în domeniul colectării selective a DEEE, și colectarea deșeurilor de
echipamente electrice și electronice (DEEE)” provenite de la gospodăriile particulare și
punerea la dispoziţia acesteia, numai pe durata desfășurării campaniilor, a unor locații
provizorii și a unui depozit provizoriu în vederea desfăşurării activităţilor de colectare de
la populaţie a echipamentelor electrice şi electronice uzate, ar fi măsura cea mai indicată în
vederea îndeplinirii de către municipiul Roman a obligaţiilor legale ce ne revin în
domeniul protecţiei mediului.
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul Roman și
Asociația Română pentru Reciclare – RoRec.
INIŢIATOR:

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604,
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Serviciul Monitorizare, Control şi Marketing Instituţional
Nr. 14356 / 22.08.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre
UAT Municipiul Roman și Asociația Română pentru Reciclare – RoRec
Văzând expunerea de motive nr. 14355/22.08.2017 și proiectul de hotărâre înaintate de dl.
Lucian Ovidiu MICU –primarul municipiului Roman, am constatat că acestea îndeplinesc
condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
Deşeurile provenite din echipamente electrice şi electronice reprezintă un procent relativ
mic din totalul deşeurilor generate de comunitate, dar nocivitatea lor este de 10 ori mai mare
decât cea a deşeurilor menajere, întrucât acestea au în structura lor componente nondegradabile
(Hg, Ni, Pb, Cd, etc);
Stabilirea unei cooperări cu Asociația Română pentru Reciclare – RoRec , organizaţie
non-profit, constituită în baza OUG 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii cu experiență în
organizarea și derularea campaniilor pentru promovarea colectării selective a deșeurilor din
echipamente electrice și electronice (DEEE), educarea, informarea și conștientizarea populației
în domeniul colectării selective a DEEE, și colectarea deșeurilor de echipamente electrice și
electronice (DEEE)” provenite de la gospodăriile particulare, punerea la dispoziţia acesteia,
numai pe durata desfășurării campaniilor, a unor locații provizorii și a unui depozit provizoriu
în vederea desfăşurării activităţilor de colectare de la populaţie a echipamentelor electrice şi
electronice uzate, ar fi măsura cea mai indicată în vederea îndeplinirii de către municipiul Roman
a obligaţiilor legale ce ne revin în domeniul protecţiei mediului cu privire la colectarea DEEE
provenite de la gospodăriile particulare.
Din punct de vedere a legalității
Potrivit art. 59 alin 1, lit A d), g) și alin (3) din Legea Nr. 211/ 2011 *** Republicată,
privind regimul deşeurilor ,, Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului
Bucureşti, au următoarele obligaţii:
A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucureşti:
d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu
persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri

sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile
prevăzute de lege;

g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a
deşeurilor din cadrul localităţilor;
(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice
locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu
persoanele juridice care preiau obligaţiile producătorilor pentru fluxurile de deşeuri
reglementate prin acte normative care transpun directive individuale în vederea îndeplinirii
obiectivelor stabilite de acestea.”
În conformitate cu prevederile , art. 10 alin.2 lit c) din Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice ,,Unităţile administrativ-teritoriale
prin autorităţile deliberative asigură, potrivit dispoziţiilor Legii serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, colectarea DEEE provenite
de la gospodăriile particulare, prin cel puţin una din următoarele:
a) centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un
centru în fiecare unitate administrativ-teritorială;
c) colectare periodică, cu operatori desemnaţi, cel puţin o dată pe trimestru.
În baza art 90 lit e) din Ordonanţa de urgenţă nr..195/ 2005 privind protecţia mediului ,,
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi răspunderi: e) promovează
o atitudine corespunzătoare a comunităţilor locale în legătură cu importanţa protecţiei
mediului;”
Considerăm că proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare
dintre UAT Municipiul Roman și Asociația Română pentru Reciclare – RoRec, întrunește
condițiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum și cele de legalitate cerute de Lg. nr.
24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.

Șef Serviciu Monitorizare, Control
și Marketing Instituțional
Mioara COCEA

