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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea protocolului de colaborare privind colectarea selective a amabalajelor prin 

amplasarea si testarea echipamentelor de tip RVM la nivelul Comunei Ciugud 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 28.10.2021;  

Având în vedere: 

- problematica deşeurilor care generează în mod constant un fenomen al poluării şi care 

pune în pericol sănătatea comunităţii; 

- necesitatea implicării întregii comunităţi şi în special a copiilor în activităţi care au ca 

principal scop reducerea deşeurilor de ambalaje; 

Luând în dezbatere:  

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare 

privind colectarea selective a amabalajelor prin amplasarea si testarea echipamentelor de tip RVM 

la nivelul Comunei Ciugud; 

           - Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic; 

-  Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

Văzând: 

-  art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i) şi alin. (9) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modifiările şi completările ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanaţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă încheierea protocolului de colaborare dintre Comuna Ciugud şi SC 

Envipco Solutions SRL cu privire la colectarea selectivă a ambalajelor prin amplasarea şi testarea 

echipamentelor de tip RVM la nivelul Comunei Ciugud. 

Art.2. Se aprobă protocolul de colaboare cu SC Envipco Solutions SRL, conform anexei  

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Comunei Ciugud, domnul Gheorghe-Primarul Comunei 

Ciugud pentru a semna protocolul de colaborare care face obiectul prezentei hotărâri. 
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Art.4. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestație în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.5. Hotărârea se comunică către: 

- Primarului Comunei Ciugud; 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba; 

- Compartimentului Financiar Contabil; 

- Compartimentului Achiziții Publice  și Investiții; 

 -   Un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 28.10.2021 

Nr.113 

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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Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.113/2021 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

privind colectării selective a ambalajelor prin amplasare și testarea echipamentelor de 

tip RVM la nivelul Comunei Ciugud 

 

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

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

SC ENVIPCO SOLUTIONS SRL („Proprietar”), societate cu sediul în Alba Iulia, Str. Livezii nr 

41 A, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J1/1367/14.12.2018, având codul de identificare 

fiscală RO40307587, reprezentată legal prin Bogdan Purcherea în calitate de Managing Director, pe 

de o parte, denumit în continuare partener nr. 1; 

 

Și 

 

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 2 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Comunei Ciugud nr. __________ referitoare 

la parteneriatul pentru promovarea colectării selective a ambalajelor; 

 

 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 acord de parteneriat îl constituie promovarea colectării selective a 

ambalajelor prin amplasarea și instalarea în trei locații din Comuna Ciugud a unor echipamente 

produse de către SC ENVIPCO SOLUTIONS SRL respectiv 1 centru de returnare ambalaje din 

mailto:office@primariaciugud.ro
http://www.primariaciugud.ro/


plastic, aluminiu și sticlă și 2 stații de returnare ambalaje de plastic și aluminiu, compuse în total 

din: 

- 1 x RVM U48, colectare PET– 24 de luni 

- 1 x RVM U48, colectare DOZE– 24 de luni 

- 1 x RVM U48, colectare GLASS– 24 de luni 

- 1 x RVM FLEX, colectare PET + DOZE- 24 de luni 

- 1 x RVM FLEX, colectare PET + DOZE - 24 de luni 

 

în scopul colectării selective pe trei fracții a ambalajelor de PET, aluminiu și sticlă, delimitate prin 

etapele 1, 2 și 3 din prezentul acord de parteneriat.  

Proprietarul consimte să amplaseze echipamentele la locații cu titlu de custodie, acordat 

Beneficiarului pe o perioadă de desfășurare, testare, implementare și promovare de 24 de luni, astfel 

încât țintele proiectului să poată fi îndeplinite.  

La data amplasării echipamentelor, stipulate pentru fiecare locație în parte, părțile vor 

încheia un proces verbal care va atestă că echipamentele au fost amplasate și sunt în stare optimă de 

funcționare.  

Pe perioada acestui acord de parteneriat,  nici Proprietarul și nici Beneficiarul nu vor muta 

echipamentele fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți. 

  

Locațiile propuse pentru  amplasarea echipamentelor sunt: 

• Scoala gimnaziala din comuna Ciugud având data de instalare cel târziu in 

05.11.2021, respectiv doua săptămâni de la primirea comenzii ferme; 

• Centrul satului Hăpria având data de instalare cel târziu in 30.11.2021, respectiv două 

săptămâni de la primirea comenzii ferme; 

• Zona centrală a satului Teleac sau Șeușa, până la sfârșitul anului 2021, respectiv două 

săptămâni de la primirea comenzii ferme; 

 

Cele două părți se angajează să colaboreze și să se sprijine reciproc în acțiunile de 

promovare a colectării selective și reciclării ambalajelor de pe raza Comunei Ciugud. Astfel, 

beneficiarul va invita reprezentanții companiei partenere la acțiunile publice pe care le organizează 

în cadrul acestui proiect pilot.  

 

IV. DURATA PARTENERIATULUI 

 

Durata acordului de parteneriat este de 24 de luni, începând cu data semnării acestuia, cu 

posibilitatea prelungirii cu acordul părților prin act adițional. 

 

V. OBLIGAŢII 

 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI  

 

Comuna Ciugud se obligă să: 

 

• Preia în custodie echipamentele, U48 PET, U48 CAN si U48 Glass ceea ce înseamnă 3 

locații; 

• Asigure utilitățile si costurile acestora in zona de amplasament ( Curent 220V); 

• Depună diligențe pentru ca echipamentele să funcționeze în condiții de siguranță;  



• Asigure mentenanța zilnică conform școlarizării și instrucțiunilor  asigurate de Envipco 

Solutions efectuate la instalarea echipamentelor. 

• Să folosească doar consumabile:  

▪ Rola de hârtie având dimensiunea de : 5.71cm x 232m 

▪ Saci de colectare având dimensiunile :  

• 830(2x350)x1500x0.04 – necesari RVM PET 

• 800(2x170)x1170x0.04 – necesari RVM CAN 

• Echipamentele vor putea fi ridicate de Proprietar după încheierea perioadei de valabilitate a 

acordului de parteneriat. Dreptul de proprietate asupra echipamentelor va rămâne asupra 

Proprietarului pe toata durata contractului 

• Depună toate diligențele pentru evitarea prejudiciilor aduse echipamentelor sau chioșcului în 

care funcționează, în caz de vandalism, distrugere sau orice alte daune. 

• Asigură colectarea ambalajelor / golirea Echipamentelor imediat (în maxim 2 ore) după ce 

acestea sunt pline și să valorifice, în condițiile legale și contractuale de care dispune, deșeurile 

conținute de către acestea; 

• Să promoveze și să susțină folosirea corectă a echipamentelor, conform instrucțiunilor de 

folosire stabilite de producător; 

• Să achiziționeze consumabilele (saci si hârtie imprimanta): 

▪ Rola de hârtie având dimensiunea de : 5.71cm x 232m 

▪ Saci de colectare având dimensiunile :  

• 830(2x350)x1500x0.04 – necesari RVM PET 

• 800(2x170)x1170x0.04 – necesari RVM CAN 

• Beneficiarul va asigura Proprietarului accesul la Locațiile echipamentelor în timpul programului 

de lucru cu publicul, în scop de inspecție, întreținere și pentru îndepărtarea acestora la finalul 

perioadei acordului de parteneriat sau oricând, la solicitarea beneficiarului; 

• Beneficiarul va utiliza echipamentele în scopul colectării selective a ambalajelor de băuturi 

conform prezentului acord de parteneriat; 

• Beneficiarul nu va constitui și nu va permite constituirea niciunei sarcini sau garanții de orice 

natură asupra echipamentelor.  

• Beneficiarul se obligă să promoveze proiectul pilot și colectarea selectivă a ambalajelor la nivel 

local, județean și național, astfel încât inițiativa să ajungă să fie recunoscută ca exemplu de bune 

practici în domeniul reciclării și protejări mediului înconjurător.  

 

OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI 

SC ENVIPCO SOLUTIONS SRL („Proprietar”), 

 

• Va fi responsabil pentru instalarea, funcționarea și ridicarea în regim de siguranță și în afara 

oricărui pericol a echipamentelor; 

• Asigură gratuit revizia trimestrială a echipamentelor în cele trei locații stabilite, după cum 

urmează: 

▪ Verificare și înlocuire piese de rulare Infeed (rulmenți, bucșe, axe, lagăre) 

▪ Centrare si aliniere senzori de recunoaștere coduri de bare 

▪ Gresare si aliniere angrenaj compactor si cilindru de sortare 

▪ Verificare si înlocuire cabluri si mufe deteriorate 

▪ Verificare si înlocuirea pieselor de compactare (rulmenți, bucșe, axe, lagăre) 

▪ Curățare axelor de compactare 



▪ Centrare si aliniere senzori de recunoaștere tip de ambalaj 

 

• Asigură gratuit revizia echipamentelor și intervenția pentru remedierea erorilor și a 

problemelor tehnice, excepție făcând cea care tine de natura normala a utilizării aparatului 

• Asigură  școlarizările necesare efectuării mentenanței zilnice de către operatorul desemnat 

de către beneficiar și îl va instrui pe Beneficiar să folosească echipamentele, astfel încât să 

se asigure că acestea nu vor fi utilizate necorespunzător, cu riscul de a dăuna 

Echipamentelor sau de accident 

• Proprietarul va efectua accesul cu respectarea indicațiilor Beneficiarului și a regulilor de la 

locații, fără a perturba activitățile desfășurate la acele locații.  

• Se asigure ca în termen de maxim 48 de ore de la anunțarea unui eventual incident să 

intervină asupra echipamentul pentru a remedia eventualul defect.  

 

Proprietarul (SC ENVIPCO SOLUTIONS SRL) poate participa la promovarea colectării 

selective prin acţiuni de sponsorizare în vederea susţinerii cheltuielilor ocazionate de funcţionarea 

echipamentelor care fac obiectul prezentului parteneriat şi pentru premierea copiilor care colectează 

selectiv.  

Compania SC ENVIPCO SOLUTIONS SRL nu va avea dreptul să folosească instrumentele, 

ideile, elementele de brand sau de grafică gândite de beneficiar în cadrul acestui proiect, fără 

acordul scris al beneficiarului.  

Beneficiarul va promova proiectul prin acțiuni/ campanii de comunicare pe rețele de socializare 

și în mass media locală sau națională, conform strategiei proprii de comunicare, cu o frecvență 

regulată, menționând numele companiei partenere în materialele difuzate.  

Partenerul SC Envipco SRL se poate implica, alături de beneficiar, în campaniile de promovare 

a acestui proiect și a reciclării selective susținând acordarea unor obiecte promoționale și 

informative pentru stimularea copiilor să învețe și să se implice în colectarea selectivă a 

ambalajelor.  

 

VI. CLAUZE SPECIFICE 

1. SC ENVIPCO SOLUTIONS SRL se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi 

şi /sau informaţii pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii acordului de parteneriat. 

2. Prezentul acord de parteneriat are un titlu gratuit și nu presupune costuri suplimentare pentru 

Comuna Ciugud (beneficiar), cu excepția asigurării rolei și sacilor de colectare pentru 

stațiile montate pe raza comunei.  

3. Responsabil de coordonarea proiectului la nivelul Primăriei Comunei Ciugud este Lungu 

Daniel, iar la nivelul proprietarului, SC ENVIPCO SOLUTION SRL, este Bogdan Trancă.  

4. Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării, pentru o perioadă de 24 de 

luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Implementarea proiectului se va face 

conform graficului de implementare din Anexa 1. 

5. Proprietarul pune la dispoziția beneficiarului aparatele de colectare a ambalajelor de unica 

folosința de tip RVM, in formatul standard, cu ghereta sau kiosk, acolo unde este cazul 

(ghereta/ kiosk-ul vor respecta regulile urbanistice impuse la nivelul Primăriei Ciugud). 

Locația va fi comunicată de beneficiar ținându-se cont de vizibilitate și de cât de 

frecventabilă este acea zonă.  

6. De asemenea, elementele de identificare de tip logo, culori sau brand-ul, ale proprietarului 

vor fi prezente si vizibile pe aparatele RVM. 



7. Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, la data de 

29.10.2021 câte unul pentru fiecare partener. 

 

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. 

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 

 

Protocolul de colaborare va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

Părţile au înţeles să încheie, astăzi 29.10.2021 prezentul protocol de cooperare în 3 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru operatorul autorizat. 

 

 



 

PROPRIETAR BENEFICIAR 

SC ENVIPCO SOLUTIONS SRL      COMUNA CIUGUD 

MANAGING DIRECTOR PRIMAR 

BOGDAN PURCHEREA                                                                 GHEORGHE DĂMIAN 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 


