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HOTĂRÂRE 

privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, 
județul Călărași de a plăti către operatorul de salubritate S.C. RER Ecologic S.A. sumele încasate de la 
OIREP-uri și repartizate comunei Roseți în vederea reducerii facturilor utilizatorilor casnici de pe raza 

comunei Roseți, județul Călărași 
 

         Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de  21 decembrie 2022,    
Având în vedere: 

-Prevederile art. 284 alin.(1), (2) din Legea nr. 101/2006  serviciului de de salubrizare a localităților 
 cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile art. II pct.8, pct. 30 din O.U.G  nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006,  
-Prevederile art. 89 alin.(2), alin.(3), art. 91, art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n)  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,art. 580-582 din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
-Hotărârea Consiliului Local al  comunei  Roseți  nr.50/25.09.2008 privind aprobarea asocierii  comunei 
Roseți cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, în vederea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare “ECOMANAGEMENT 
SALUBRIS, 
-Hotărârea Consiliului Local Roseți  nr.10 din 30.01.2020  privind delegarea competenței către  Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, județul Călărași, de a încheia contracte  în 
numele și pentru comuna Roseți, județul Călărași cu organizațiile  care implementează obligațiile privind 
răspunderea extinsă a producătorilor OIREP(fost OTR), 

Analizând:  
  -Adresele nr.1416/28.11.2022, respectiv nr. 1455/29.11.2022 ale Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară 
ECOMANAGEMENT SALUBRIS, județul Călărași, înregistrate în cadrul instituției noastre cu nr. 
12073/05.12.2022, respectiv nr. 120103/05.12.2022 prin care se aduc la cunoștință  sumele încasate de la 
OIREP-uri pentru  valorificarea deșeurile reciclabile din ambalaje, respectiv calculul diminuării facturilor 
utilizatorilor casnici emise de către operator pentru uat-urile din Zona 3 în care plata serviciului de salubrizare 
se face prin tarif, 
-Raportul de specialitate întocmit de către compartimentul de resort și înregistrat cu nr.12281/08.12.2022, 
-Referatul de aprobare nr. 12282/08.12.2022 cu privire la proiectul iniţiat,  
-Prevederile H.C.L nr.63/26.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință precum și a potențialului 
președinte de ședință, 
-Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr.2, nr.3 din cadrul C.L. Roseți,  înregistrate cu nr.12607/16.12.2022, 
nr. 12609 din 19.12.2022, nr 12610  din 19.12.2022, 

În temeiul art. art. 196 alin.(1) lit.a) coroborat cu prevederile art. 139  alin.(3) lit. h)  din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei 
Roseți, adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS pentru ca în 
numele și pe seama comunei Roseți să plătească către operatorul de salubrizare S.C RER Ecologic Service 
S.A, sumele încasate de la OIREP-uri și repartizate comunei Roseți în vederea reducerii facturilor utilizatorilor 
casnici de pe raza comunei Roseți, județul Călărași conform contractelor încheiate. 



Art.2 Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT 
SALUBRIS pentru ca prin intermediul aparatului tehnic din subordine să calculeze și să plătească în numele și 
pentru comuna Roseți, operatorului de salubrizare S.C RER Ecologic Service S.A, sumele încasate de la 
OIREP-uri și repartizate comunei Roseți în vederea reducerii facturilor utilizatorilor casnici de pe raza 
comunei Roseți, județul Călărași. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Roseți și 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași,Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul 
Primăriei comunei Roseți.  

 
 
 
            Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează, 
        Aurelian-Valentin ECHIM                                                                       Secretarul general al comunei Roseți 
                                                                                                                                                  Lavinia TĂNASE 

 
 
 
 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abțineri - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 82 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi, 21.12.2022  


