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28.sz. HATÁROZAT 

a 2019.évi 31.Törvény által jóváhagyott, 2018.évi 74.számú Sürgősségi 

Kormányrendelet alapján, az ugyanazon anyagból készült települési hulladékokkal együtt, 

a települési hulladékokból származó csomagolási hulladékok, anyag- és energetikai 

hasznosításának megszervezéséhez, irányításához és koordinálásához szükséges lépések 

végrehajtása érdekében, az ECOMETROPOLITAN CLUJ KÖZÖSSÉGI KAPCSOLAT 

FEJLESZTÉSI EGYESÜLET ,megbízásáról 

 

Figyelembe véve a : 

-  ECO-METROPOLITAN CLUJ KÖZÖSSÉGI KAPCSOLAT FEJLESZTÉSI 

EGYESÜLET-ben Társulásról szóló 2009.04.09-i 14.számú Bácsi Helyi Tanács 

Határozata; 

- 2018.évi 74.Sürgősségi Kormány Rendelet által módosított2011.évi 211.számú 

Törvény 20.cikkelyének 5.bekezdésének a.része, melyek szerint “A területi 

közigazgatási hatóságok egységei/a városok területi közigazgatási hatóságainak 

alegységei kötelesek, az ugyanazon anyagból készült települési hulladékokkal 

együtt, a települési hulladékokból származó csomagolási hulladékok, anyag- és 

energetikai hasznosításának megszervezését, irányítását és koordinálását, 

személyesen vagy azon közösségi kapcsolat fejlesztési szövetségek 

megbízatásával végezni, amelyekhez tartoznak”; 

- 2018.évi 74.Sürgősségi Kormány Rendelet által módosított2011.évi 211.számú 

Törvény 59.cikkelye, melyek szerint “A lakossági háztartásokban keletkezett 

hulladékokra, a területi közigazgatási egységek helyi közigazgatási hatóságai és 

Bukarest főváros és esettől függően a Közösségi kapcsolat fejlesztési egyesület, 

partner szerződéseket köt, vagy egyéb együttműködési formákat, olyan 

szervezetekkel, amelyek végrehajtják a gyártó kiterjesztett felelősségi 

kötelezettségeit, az egyedi irányelveket átültető jogszabályok által meghatározott 

célok elérése érdekében” 

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 45. cikkelyének 1.bekezdésének rendelkezései szerint: 

HATÁROZATOT HOZ 

1.Cikkely Jóváhagyja, a 2018.évi 74.számú Sürgősségi Kormányrendelet alapján, az 

ugyanazon anyagból készült települési hulladékokkal együtt, a települési hulladékokból 

származó csomagolási hulladékok, anyag- és energetikai hasznosításának megszervezéséhez, 

irányításához és koordinálásához szükséges lépések végrehajtása érdekében, az 



ECOMETROPOLITAN CLUJ KÖZÖSSÉGI KAPCSOLAT FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

megbízását. 

2.Cikkely Az Egyesület igazgatója meghatalmazást kap, hogy tárgyalásokat 

folytasson és írjon alá az Egyesület nevében és érdekében, egyezményt / partnerséget kössön, 

egy olyan szervezettel, amely végrehajtja a gyártó kiterjesztett felelősségére vonatkozó 

kötelezettségeit. 

3.Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezvitelével Bács község polgármesterét, 

ing.Muresan Ioan Florin-t bízza meg. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 
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Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 
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