
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

 NR.278  DIN 26.11.2019

privind mandatarea ADIGIDM in vederea realizarii demersurilor necesare pentru
organizarea, gestionarea si coordonarea activitatii de valorificare materiala si

energetica a fluxului de deseuri de ambalaje din deseurile municipale impreuna cu
deseurile municipale din aceeasi materiale.

Consiliul  local  Tăuţii-Măgherăuş  întrunit  de  îndată  în  şedinţa  extraordinară  la  data  de
26.11.2019,

Având în vedere: 

- Dispozitiile Ordonantei de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ 
- Dispozitiile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor
- Dispozitiile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor
- Dispozitiile legii  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor  si a 

deseurilor de ambalaje
-    Referatul de aprobare intocmit de primarul  orașului Tăuții-Măgherăuș

-    HCL nr. 121/2008 de aderare a UAT Tăuții Măgherăuș la ADIGIDM MM

In  temeiul  art.20  alin.5  lit.a)  din  Lega  nr.249/2015  privind  modalitatea  de  gestionare  a
ambalajelor  si a deseurilor de ambalaje precum si ale art. 129 alin. 2 lit.d) si alin.7 lit.n)  din
Ordonanta de urgenta 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul local al orașului Tăuții-
Măgherăuș adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1  Se  mandateaza ADIGIDM să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, activitatea 
de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile 
municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale.

Art.2 Se mandateaza ADIGIDM MM sa incheie parteneriate/contracte sau alte forme de 
colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului in vederea recuperarii, de la aceste organisme, a tuturor costurilor efectuate de
catre unitatea noastra administrativ-teritoriala in vederea organizarii de campanii de 
informare si constientizare  precum si costurile de gestionare pentru deşeurile municipale care
fac obiectul răspunderii extinse a producătorului.



 

Art. 3  Prezenta se comunica la:
                -    Institutia Prefectului - Judeţul Maramureş;

- Primarul oraşului;
- Serviciul Politia Locala;
- ADIGIDM Maramures;
- Se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin afişare

                                                               Presedinte de ședință
                                                                   Zaharie Vasile

                                                                                      
                            

                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR 
                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan
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