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Comuna CIUGUD 

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 

Cod de identificare fiscală: 4562516 

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000 

E-mail: office@primariaciugud.ro  Web: www.primariaciugud.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru ridicarea deşeurilor din 

sticlă de pe raza Comunei Ciugud 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.07.2022;  

Luând în dezbatere:  

 -Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol 

de colaborare pentru ridicarea deşeurilor din sticlă de pe raza Comunei Ciugud, iniţiat de primarul 

comunei Ciugud; 

 -Raportul de specialitate nr. 5135/2022 al Compartimentului Juridic; 

 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Prognoze economico-sociale, studii, 

buget, finante, servicii publice, administrarea domeniului public  si  privat al comunei, comert, 

agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, ecologie, protectia 

mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2- Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate 

şi familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3- Administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

Văzând:   

- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud pentru proiectul de hotărâre privind 

încheierea unui Protocol de colaborare pentru ridicarea deşeurilor din sticlă de pe raza Comunei 

Ciugud, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

  Ținând cont de prevederile: 

-  art. 129 alin.(2) lit.d) şi e), alin. (7) lit.s), coroborat cu alin. (9)  lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare privind ridicarea deşeurilor din 

sticlă de pe raza Comunei Ciugud între UAT Comuna Ciugud şi  S.C. M&C EcoPaper S.R.L., 

conform anexei -parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuternicește primarul comunei Ciugud Damian Gheorghe în vederea semnării 

protocolului de colaborare prevăzut la articolul 1 din prezenta. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 

Ciugud, prin aparatul de specialitate. 

Art.4. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică:  
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- Instituţiei Prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice; 

- UAT Municipiul Alba Iulia; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează p.secretar general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciugud, 27.07.2022 

Nr.89 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 
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Comuna CIUGUD 

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 
Cod de identificare fiscală: 4562516 

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000 
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            Anexa la HCL nr. 89/2022 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

privind ridicarea deşeurilor din sticlă de pe raza Comunei Ciugud 

Nr........din........... 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

COMUNA CIUGUD, cu sediul în localitatea Ciugud, Str. Simion Bran nr. 10, județul Alba, 

reprezentată prin Gheorghe Damian- Primarul comunei Ciugud, având C.U.I.4562516, cont nr.  

RO67TREZ00221300205XXXXX deschis la Trezoreria Alba-Iulia, pe de altă parte, denumit în 

continuare partener 1 

Şi 

 

S.C. M&C EcoPaper S.R.L., cu sediul în localitatea Vinerea, strada Vadului nr. 12, judeţul 

Alba, având CUI RO17254003, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J01/203/2005, cont 

nr………………………………………………………deschis la……………………………, 

reprezentată legal de către domnul Buda Mircea, în calitate de administrator, denumit în 

continuare partener 2  

Având în vedere: 

-  prevederile art. 129 alin. 2 lit.e coroborat cu alin. 9  lit. a din O.U.G. nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 

-Hotărârea Consiliului local al Comunei Ciugud nr. ....../........... privind.... 

 

 au procedat la încheierea protocolului de colaborare, după cum urmează: 

 

II. PRINCIPIILE DE BAZĂ 

- Relaţiile de conlucrare dintre părţi se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc 

şi bună credinţă. 

- În procesul conlucrării, părţile vor folosi atât mecanisme existente cât şi alte modalităţi 

specifice de susţinere a dialogului; 

- Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii protocolului se stabilesc de comun acord; 

- Hotărârile rezultate din protocol se adoptă prin consens, în condiţii de transparenţă. 

 

III. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Obiectul prezentului protocol de colaborare îl constituie desfăşurarea în comun a unor 

activităţi de salubrizare în Comuna Ciugud în vederea asigurării unui înalt nivel de protecţie a 

mediului şi sănătăţii populaţiei prin măsuri de reducere a efectelor adverse determinate de 

generarea şi gestionarea deşeurilor din sticlă. 

Acţiunile de salubrizare ce urmează a se organiza în comun constau în colectarea, 

transportul, valorificarea/neutralizarea deşeurilor din sticlă de pe raza Comunei Ciugud, în mod 

gratuit, fără generarea de oricare alte costuri în sarcina partenerilor. 
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IV. DURATA 

Prezentul protocol de colaborare este încheiat pe o durată de 12 luni, începând cu data 

semnării acestuia. 

 

V. OBLIGAŢII 

1. S.C. M&C EcoPaper S.R.L., se obligă: 

-să colecteze, transporte, valorifice/neutralizeze deşeurile din sticlă de pe raza Comunei 

Ciugud, aşa cum acestea se regăsesc în containerele de culoare verde amplasate în cele şase 

sate ale comunei; 

- să colecteze, transporte, valorifice/neutralizeze deşeurile din striclă de pe raza Comunei 

Ciugud cu o frecvenţă de 1 dată pe săptămână şi ori de câte ori este necesar; 

-să întocmească documentele de trasabilitate din care să rezulte cantităţile de deşeuri colectate 

precum şi operaţiunile la care au fost supuse aceste deşeuri; 

-să prezinte Primăriei Comunei Ciugud un raport lunar de activitate din care să rezulte 

trasabilitatea deşeurilor din sticlă colectate; 

-să realizeze toate aceste acţiuni de ecologizare cu titlu gratuit, cu logistica de transport şi 

resursa umană proprie; 

-să nu cedeze, nici în totalitate, nici în parte drepturile şi/sau obligaţiile rezultate din prezentul 

protocol de colaborare; 

 

2. UAT Comuna Ciugud se obligă: 

-să asigure toate condiţiile necesare pentru ca S.C. M&C EcoPaper S.R.L. s[ ];i poat[ ]ndeplini 

obliga’iile asumate prin prezentul protocol de colaborare. 

 

VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII COMUNE ALE PĂRŢILOR 

6.1. În vederea îndeplinirii scopului prezentului Protocol, părţile au următoarele drepturi şi 

obligaţii: 

a) să desemneze şi să comunice celeilalte părţi persoana/persoanele şi datele de contact ale 

acestora în vederea derulării prezentului Protocol; 

b) să se implice şi să coopereze activ în vederea realizării schimbului de date şi informaţii în 

vederea îndeplinirii obiectului prezentului protocol; 

c) să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor furnizate cu ocazia îndeplinirii 

obiectului prezentului contract, atâta timp cât acestea nu reprezintă informaţii de interes public, 

cu respectarea prevedrilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de 

informaţii; 

d) să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul legitim de a-şi îndeplini în mod adecvat 

obligaţiile din prezentul Protocol; 

e) să aducă la cunoştinţa celeilate părţi orice dificultate întâmpinată şi să propună, după caz, 

măsuri de remediere. 

 

VII.  FORŢA MAJORĂ 

7.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

7.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează. 

7.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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7.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilate părţi, imediat şi în 

mod complet producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

8.1  Partenerii vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea protocolului de colaborare. 

8.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, partenerii nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

 

IX.  LIMBA CARE GUVERNEAZĂ 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

X. COMUNICĂRI 

10.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să 

fie transmisă în scris. 

10.2  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 

10.3  Comunicările între părţi se fac în scris, electronic sau prin poştă, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

 

XI. LEGEA APLICABILĂ 

XII.  

12.1 Protocolul de colaborare va fi interpretat conform legilor din România. 

12.2 Pe durata prezentului protocol de colaborare, părţile vor avea dreptul să convină în 

scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer 

acest lucru, când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute la momentul 

încheierii prezentului Protocol sau când modificarea anumitor clauze din prezentul 

acord derivă din necesităţi obiective. 

12.3 Modificarea prezentului protocol se face numai prin act adiţional încjeita între părţi. 

 

 

Părţile au înţeles să încheie, astăzi...........prezentul protocol de cooperare în 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 

 

COMUNA CIUGUD     S.C. M&C EcoPaper S.R.L 

 

 

 

 

Preşedinte şedinţă                                                Contrasemnează p.secretar general 

 

 

 


