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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea programului pilot la nivelul municipiului Medias pentru implementarea 
instrumentului economic „plateste pentru cat arunci” si stabilirea unor masuri in vederea 
identificarii elementelor care sa conduca la adoptarea masurilor tehnico-administrative 

necesare implementarii instrumentului economic la nivelul tuturor UAT urilor membre ale 
ADI EcoNord 

Consiliul Local al comunei Blajel întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2021, 
Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inscris la punctul 6 al ordinii 

de zi intocmit de primarul comunei Blajel, inregistrat sub nr. 3439 din 21 septembrie 2021 prin care 
se propune adoptarea unor masuri in vederea implementarii instrumentului economic “plateste pentru 
cat arunci”,  

Date fiind raportul compartimentului juridic contencios, inregistrat sub nr. 3481 din 23 
septembrie 2021 si avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din data de 24 septembrie 2021, prin 
care se propune adoptarea hotararii,  

Văzând adresa nr. 124/31.08.2021 ale A.D.I. ”ECONORD Sibiu” înregistrata la Primăria 
Blajel sub nr. 3324/13.09.2021, Hotararea adunarii generale a ADI nr. 18/2021  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,art. 8 alin (3) lit. 
“d*2” si ale OUG 74/2018, 

În temeiul dispozitiilor, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. 
a), și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se insuseste analiza privind modalitatea de implementare a instrumentului economic 

„plateste pentru cat arunci”, intocmita de operatorul de salubritate SC EcoSal SA Medias si aparatul 
tehnic al ADI EcoNord, avand continutul din Anexa nr. 1  

 
Art.2. (1) Se aprobă demararea proiectului pilot la nivelul municipiului Medias, care se va 

derula in zona cartier Mosna, in vederea identificarii modalitatii de aplicare a instrumentului 
economic „plateste pentru cat arunci” bazat pe elementele: 

a) Volum+frecventa de colectare 
b) Saci de colectare personalizati pentru cantitatile de deseuri generate in mod ocazional de 

catre utilizatorii serviciului de salubritate. 
(2) Programul pilot va reprezenta o simulare pentru implementarea instrumentului economic 
„plateste pentru cat arunci” la nivelul tuturor UAT urilor membre ala ADI si nu va afecta cuantumul 
taxei actuale de salubritate din zona in care se deruleaza sau la nivelul comunei Blajel. 
(3) Se imputerniceste operatorul de salubritate SC EcoSal SA Medias, sa deruleze proiectul pilot, 
mentionat la alineatul (1), pe durata de 12 luni, incepand cu data de 01.10.2021, costurile pentru 
achizitionarea de infrastructura specifica, necesara indeplinirii mandatului, urmand a fi suportata de 
catre operator.  

 
Art.3. La finalizarea proiectului pilot, pe baza datelor si informatiilor culese de catre 

operatorul de salubritate, in functie de specificul unitatii administrativ teritoriale si a dotarilor tehnico 
administrative de care dispune, se va decide modalitatea de implemenatre/ aplicare a instrumentului 
economic „plateste pentru cat arunci” la nivelul comunei Blajel.  



JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 70, e-mail:primaria@primariablajel.ro, Telefon: 0269 851101, fax: 0269 851100 

 

Art.4. A.D.I. ”ECONORD Sibiu”, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. 

 
Art.5. Secretarul general al comunei Blajel are responsabilitatea comunicării prezentei 

hotărâri Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, A.D.I. ”ECONORD Sibiu”, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZA 
Virca Ioan              Secretar general 

                     Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
Nr. 49/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2021 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  
 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR. 49/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 27/09/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 27/09/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului .../.../2021 Max 07/10/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică .../....//2021 Max. 12/10/2021 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz .../.../2021  


