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 HOTĂRÂREA NR. 49/2021 

privind aprobarea programului pilot în Municipiul Mediaș în vederea implementării  

instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”  

la nivelul tuturor UAT-urilor membre A.D.I. ”ECONORD Sibiu” 

 

Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2021, 

Analizând referatul de aprobare nr. 5255/2021 al primarului oraşului Copşa Mică şi raportul nr. 

5363/2021 întocmit de secretarul general al oraşului Copşa Mică, 

Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi a liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

În conformitate cu prevederile: art. 2 alin. (2) și alin (3), art. 3, art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin (1) lit. 

a), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; art. 3 alin. (1) și (2), art. 6, art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1) și (3) lit 

a), art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, 

art. 17, alin. (5) lit. h) din Ordonanța de urgență 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, 

În temeiul 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Însușirea analizei privind modalitatea de implementare a instrumentului economic ”plătește 

pentru cât arunci”, la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. ”ECONORD 

Sibiu”, întocmită de către operatorul regional de salubritate S.C. ECO - SAL S.A. Mediaș și aparatul tehnic 

al asociației, conform anexei nr. 1.care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Aprobarea programului pilot la nivelul Municipiului Mediaș, care se va derula în zona 

cartier Moșnei, pe străzile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru 

implementarea la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. ”ECONORD Sibiu” a 

modalităților de aplicare a instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”, bazat pe elementele: 

a) volum + frecvență de colectare și  

b) saci de colectare personalizați, pentru cantitățile de deșeuri generate în mod ocazional de către 

utilizatorii serviciului de salubrizare. 

 (2) Programul pilot reprezintă o simulare pentru implementarea instrumentului economic “plătește 

pentru cât arunci” și nu va afecta cuantumul taxei actuale de salubritate din zona în care se derulează. 

 (3) Împuternicirea operatorului regional de salubritate, S.C. ECO – SAL S.A. Mediaș, în vederea 

implementării programului pilot la nivelul municipiului Mediaș, zona Cartier Moșnei, pe durata de 12 luni, 

începând cu data de 01.10.2021, costurile privind achiziționarea de infrastructură specifică, necesară și utilă 

demarării programului pilot urmând a fi suportate de către S.C. ECO SAL S.A. 

 Art. 3. La finalizarea proiectului pilot pe baza datelor și informărilor comunicate de către operatorul 

de salubritate se va decide modalitatea de implementare/aplicare a instrumentului economic ”plătește pentru 

cât arunci”, fie prin modalitățile prevăzute la pct. 2 alin. (1), fie prin aplicarea altor elemente dintre cele 

prevăzute de OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. 

 Art. 4. Primarul oraşului Copşa Mică prin, ADI ”ECONORD Sibiu” și S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș, 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 

normative în materie. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 28 septembrie 2021 

 

           Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

           Muntean Vasile-Sorin Secretar general 

 Şerban Dorin 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Institutia Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. ADI ECONORD 


