Către:
CLEAN RECYCLE SA
Str Louis Blanc ,nr. 18,sector 1, Bucuresti
office@cleanrecycle.ro

ECO SYNERGY SA
Str. Grigore Manolescu 7, et.3, sector 1, București
contact@ecosynergy.ro

ECO-X SA
Str. Luterana nr. 5, sc. C, ap.32, Sector 1, București
contact@ecox.ro
ECOSMART UNION SA
Bulevardul Unirii nr 76, bl.J3A, sc.2,
et.8-9, ap.64, Sector 3, București
office@ecosmart-union.ro
FINANCIAR REYCLING SA
Str.Depozitelor nr.14, Pitesti, Judet: Arges
office@financiarrecycling.com

ECOLOGIC 3R AMBALAJE SA
B-dul Al. I. Cuza Nr. 152, Brăila, jud. Brăila
office@ecologic3rambalaje.ro
contact@ecologic3rambalaje.ro
FEPRA INTERNATIONAL SA
Strada Știrbei Vodă, nr 58, Sector 1, București
office@fepra.ro

GREEN RESOURCES MANAGEMENT SA
Str. Barbu Văcărescu, nr. 164A, etaj 3, Clădire
Birouri C3, camera 18-22, Etaj 3, sector 2, Bucuresti
office@greenresources.ro;

GREENPOINT MANAGEMENT SA
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 9-13, sector 1, Bucuresti
office@greenpoints.ro

MARATHON EPR GROUP SA
Urziceni Nr. 89, Afumati, Ilfov
office@marathonepr.ro

ECO-ROM AMBALAJE SA
Bulevardul 1 Mai 53, Pavilion Administrativ, Et.7
(clădirea Munplast), Sector r, București

contact@ecoromambalaje.ro

RECICLAD`OR SA
Str.Atena, Nr. 11 Sector 1, București

office@reciclador.green

În atenția
PRIMARULUI SECTORULUI 1 – DANIEL TUDORACHE
Bd. Banu Manta nr.9, Sectorul 1, București
e-mail: registratura@primarias1.ro

Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Utilități
Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 din subordinea Consiliului Local al
Sectorului 1, CIF:41640678, cu sediul în Str. Mureș nr.18-24, et.2, Sectorul 1, București,
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date, vă informăm că personalul DUPSPM Sector 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259 din 28.08.2019, prin care
i s-a conferit direcției noastre atribuția de a încheia contracte de colaborare cu
organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului,
în temeiul Legii nr.211/2011 și Legea nr.249/2015;
Analizând discuțiile purtate cu reprezentanții Organizațiilor care implementează
obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (denumite în continuare la
singular OIREP), care au participat la întâlnirea din 29.02.2020, ora 14:00, în baza
adresei instituției noastre cu nr.100/22.01.2020, în vederea determinării formei
contractuale de colaborare între Sectorul 1 și OIREP-urile care au în aria lor geografică
de activitate și Sectorul 1;
Vă invităm ca în perioada 25.02.2020-15.03.2020 să depuneți la sediul
Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, din Strada
Mureș nr. 18-24, etaj 2, Sector 1, București, dosarul de înscriere în vederea
încheierii contractului de colaborare anexat.
Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:
a) actul constitutiv al persoanei juridice (OIREP), în copie certificată pentru
conformitate cu originalul;
b) certificatul de înregistrare al OIREP la Oficiul Național al Registrului
Comerțului, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
c) certificatul constatator detaliat, eliberat de către Oficiul Național al Registrului
Comerțului, în original, valabil la data depunerii;
d) declarația dată Comisiei din cadrul autorității publice centrale pentru protecția
mediului, din care rezultă aria geografică în care își desfășoară OIREP-ul
activitatea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
e) decizia Comisiei privind acordarea licenței de operare, în copie certificată pentru
conformitate cu originalul;
f) licența de operare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
g) decizia Comisiei privind avizarea anuală a OIREP, în copie certificată pentru
conformitate cu originalul, dacă s-a emis o asemenea decizie pentru anul 2020;
h) Anexa nr.1 și Anexa nr.2 din contractul de colaborare comunicat prin prezenta,
completate în mod corespunzător de către OIREP;
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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i) o propunere de Strategie de informare și educare a publicului.
Propunerea anterior menționată va viza perioada 01.06.2020 – 30.12.2020 și
va conține cel puțin capitolele din anexa cu titlul “Strategia de comunicare și
informare”.
Documentele menționate pot fi de asemenea descărcate de la adresa
www.primăriasector1.ro.
DIRECTOR GENERAL
PAVEL VIRGILIU-BOGDAN
Serviciul Juridic, Avizare Acte și Arhivă

Direcția Programe și Investiții

Șef serviciu

Director general adjunct

GUȘU NICOLAE

MUNTEANU RĂZVAN AURELIAN
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