HOTĂRÂRE
privind aprobarea protocolului de colaborare privind colectarea selective a deseurilor de
echipamente electrice si electronice(DEEE)
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 22.12.2021;
Având în vedere problematica deşeurilor care generează în mod constant un fenomen al
poluării şi care pune în pericol sănătatea comunităţii;
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 secretarului general al comunei Ciugud;
- 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;
- art.10 alin.(2) lit.c) din OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice, cu modificările și 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
ECOLLECT VISION SRL cu privire la colectarea selectivă a deseurilor de echipamente electrice si
electronice(DEEE).
Art.2. Se aprobă protocolul de colaboare cu SC ECOLLECT VISION 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.
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:
____________________________________
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

-

Primarului Comunei Ciugud;
Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba;
Compartimentului Financiar Contabil;
Compartimentului Achiziții Publice și Investiții;
şi SC ECOLLECT VISION SRL
Un exemplar la dosar.

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 22.12.2021
Nr.137
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100
% din numărul consilierilor în funcţie

Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.137/2021

PROTOCOL DE COLABORARE
Nr.
din
Între subscrisele:
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, în calitate de primar,
denumita in continuare PRIMARIA,
și
Societatea ECOLLECT VISION SRL, cu sediul în Loc. OARDA, Mun. Alba Iulia, str.
Trifoiului, nr. 6, jud. Alba, înmatriculata sub nr. J01/1023/2016, la Oficiul Registrului Comerţului
Alba, având codul unic RO 36868123, şi contul bancar nr. RO11BRDE010SV47231240100,
deschis la banca BRD-GSG Alba Iulia, legal autorizată să colecteze DEEE conform Autorizaţiei de
mediu Nr. 94 din 25.07.2019, revizuita in data de 22.11.2019, reprezentată prin administrator
Simona Claudia Fuga - denumită în continuare OPERATOR DE COLECTARE,
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. Organizarea și promovarea cu caracter permanent a serviciului de colectare selectiva a
deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE)
2.1.2. Colectarea in conditiile prezentului Contract, inspre tratare, valorificare si reciclare, a
cantitatilor de DEEE colectate de la gospodariile particulare sau operatori economici de pe raza
comunei Ciugud.
2.1.3. Educarea, informarea si constientizarea populatiei in domeniul colectarii selective a DEEE,
conform legislatiei in vigoare, in cadrul campaniei de mediu.
2.1.4. Categoriile de deseuri care fac obiectul prezentului contract sunt:
GRUPA

Denumire categorie

Continut categorie conform OUG 5/2015

DEEE
C&F

Echipamente frigorifice cu
frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, lazi
agent frigorific CFC, HCFC,
frigorifice, distribuitoare automate de produse reci,
HC sau NH3 (Cooling and
etc
freezing)
____________________________________
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

LDA

masini de spalat rufe si vase, aragazuri, cuptoare
electrice , boiler, aer conditionat, distribuitoare
Echipamente
de
mari
automate, echipamente sportive, echipamente de
dimensiuni (Large Domestic
iluminat
mari
(ex.
panouri
stradale),
Appliances)
fotocopiatoare, imprimate de mari dimensiuni,
echipamente de reproducere a sunetului etc
Televizoare/monitoare cu tub Televizoare cu tub, monitoare cu tub, aparate cu
catodic
tub catodic, etc

(Cathodic
Ray
Tube
tehnologie folosita pt generare/ Televizoare tip LCD, monitoare
televizoare cu plasma, LED, etc
ECRANE producere imagine)
Televizoare/monitoare
cu
ecran plat
(Liquide Cristal Display tehnologie folosita pt generare/
producere imagine)

IT & C

SDA

Tools
GSM
Lampi
PVP
DBA

tip

LCD,

Echipamente informatice si de calculatoare personale, laptop-uri, imprimante,
comunicatii
copiatoare, faxuri, tastaturi, echipamente IT,
(Information Technology and masini de scris, telefoane fixe, centrale telefonice,
etc
Communications)
aspiratoare, aparate de iluminat, cuptoare cu
microunde,echipamente
de
ventilare
Echipamente
de
mici ,electrocasnice mici (, mixere, roboti de bucatarie,
dimensiuni (Small domestic uscatoare de par, fiare de calcat), aparate audioappliances)
video (radio, casetofoane, camere foto/video, etc) ,
jucarii electrice si electronice, dispozitive medicale
, instrumente de masura/control, etc
Unelte electrice/scule
unelte/ scule electrice
Telefoane mobile
telefoane mobile GSM
tuburi fluorescente drepte/ neoane, compacte,
Lampi de iluminat
LED-uri, becuri fluorescente/economice, lampi
stradale, etc
Panouri
fotovoltaice
Panouri fotovoltaice
(photovoltaic panels)
Baterii si acumulatori
Baterii si acumulatori

3.
DURATA PROTOCOLULUI
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi şi este valabil 1
an, cu prelungire automata daca nici una dintre parti nu notifica rezilierea acestuia.
3.2. Prezentul contract poate fi modificat numai în scris, prin acordul ambelor părți, prin
încheierea unui act adițional.
4.
Responsabilitatile PARTILOR
4.1. Primaria are urmatoarele responsabilitati :
4.1.1. Alocare locatii colectare provizorie (doar dacă operatorul solicita), autorizare actiune si
activitati sampling/postare afise, etc.

4.1.2. Sa ofere suport de comunicare pentru buna executare a prezentului Contract.
4.1.3. Sa emita documente din care sa reiasa cantitatea de deseuri predata; asemenea documente
trebuie semnate de reprezentanţii ambelor parti, sens in care Operatorul de colectare poate fi
reprezentat si de firma de transport.
4.1.4. 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
ECOLLECT VISION S.R.L.
4.1.5. Sa promoveze parteneriatul dintre ECOLLECT VISION S.R.L. si PRIMARIE in toate
actiunile de promovare ale campaniei de mediu.
4.2. Operatorul de colectare are urmatoarele responsabilitati:
4.2.1. Derularea actiunii de colectare DEEE in/din locatiile agreate cu Primaria.
4.2.2. Realizarea materialelor de comunicare si informare (postere, flyere, materiale promotionale).
4.2.3. Asigura trimestrial degajarea DEEE colectate de pe raza admministrativ-teritorială a
comunei Ciugud catre spatiul de depozitare autorizat.
4.2.4. Asigura logistica – atunci cand este cazul - pentru acordarea tichetelor valorice sau tombola
cu premii (mecanica, regulament, taloane, premii, etc).
4.2.5. Raporteaza catre APM si Primaria transparent si corect cantitatile colectate.
4.2.6. Trimite catre reciclatori autorizati DEEE colectate.
4.2.7. Trimite raportul actiunii catre parteneri.
Toate aceste operatiuni se vor efectua pe cheltuiala Ecollect Vision S.R.L.
5.
FORTA MAJORA
5.1. Nici una 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 de mail: office@roecollect.ro /sediul prevazut in partea
introductiva a prezentului protocol.
7.
CLAUZE FINALE
7.1. Orice notificare adresată de una din Părţi celeilalte este valabil îndeplinită dacă este
transmisă la adresa din preambulul contractului prin poştă sau curierat cu confirmare de primire sau
e-mail. Pentru notificările trimise prin e-mail, acestea se considera primite în prima zi lucrătoare
după cea în care au fost expediate. Notificările telefonice nu vor fi luate în considerare de nici una
din Părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile anterior menţionate.
7.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voința părților și înlătură orice altă
înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
7.3. Prezentul protocol a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare din care unul pentru
ECOLLECT VISION S.R.L. si unul pentru PRIMARIE, astazi _____________.
7.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi şi este valabil 1
an, cu prelungire automata daca nici una dintre parti nu notifica rezilierea acestuia.
7.5. Prezentul contract poate fi modificat numai în scris, prin acordul ambelor părți, prin
încheierea unui act adițional.

7.6
Rezilierea contractului se poate face cu acordul ambelor părți sau prin denunțare unilaterală
de către oricare din părți , în scris, cu un preaviz de 30 zile și cu îndeplinirea obligațiilor ce revin
până la data rezilierii acestuia.
8.
Dispoziţii finale
8.1. Orice notificare adresată de una din Părţi celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă
la adresa din preambulul contractului prin poştă sau curierat cu confirmare de primire sau e-mail.
Pentru notificările trimise prin e-mail, acestea se considera primite în prima zi lucrătoare după cea
în care au fost expediate. Notificările telefonice nu vor fi luate în considerare de nici una din Părţi,
dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile anterior menţionate.
8.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voința părților și înlătură orice altă
înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
8.3. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi ……………. câte unul pentru
fiecare parte contractantă, cu valoare juridică egală.
In numele Ecollect Vision SRL,
Administrator
Simona Claudia Fuga
Preşedinte de şedinţă

In numele Primariei,
Primar
Gheorghe Damian
Contrasemnează secretar general

