CONSILIUL LOCAL BOZIORU – PROIECT DE HOTĂRÂRE

50/2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________

PROIECT

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor colectate
de la locuitorii comunei Bozioru, județul Buzău
Consiliul local al comunei Bozioru, județul Buzău,
Având în vedere:
ü Referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 3.796/10.12.2021;
ü Raportul compartimentului agricultură, cadastru, urbanism înregistrat la
nr. 3.797/10.12.2021;
ü Hotărârea de Guvern nr. 1058/ 2011 pentru modificarea și completarea
unor anexe la H.G. nr. 1348/ 2001 privind atestarea domeniului public al județului
Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău;
ü prevederile art. 4, art. 7, art.21, art. 33, art. 60 alin. (1) pct. A și alin. (2),
art. 62 precum și pct. 3 din Anexa nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
92/ 19.08.2021 privind regimul deşeurilor;
ü prevederile art. 4 alin. (3) și art. 13 lit. ”a” din Legea nr. 181/2020 privind
gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile;
ü prevederile art. 4, art. 8, art. 10, art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului
nr. 2/ 11.08.2021 privind depozitarea deşeurilor;
ü prevederile Anexei 2 - Secţiunea 2 din Ordinul Ministrului Mediului și
Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi
procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de
deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;
ü prevederile art. 4 alin. (1) și Anexa nr. 2 din H.G. nr. 856/ 2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusive deşeurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
ü prevederile art. 3, art. 4 și art. 8 alin. (1) lit ”c” și ”d” din Ordonanța
Guvernului nr. 21/ 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu
modificările și completările ulterioare;
ü prevederile art. 129 alin. (2), lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin (3) lit. ”g” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/
2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se stabilește locația de depozitare provizorie a deșeurilor
biodegradabile, locația necesară colectării separate a deșeurilor de lemn, textile,
ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi
acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobile, colectate de la
locuitorii comunei, precum și locația pentru depozitarea materialelor inerte rezultate
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din construcții și demolări în satul Bozioru, comuna Bozioru, județul Buzău pe terenul
situat în punctul la ,,Gănescu” şi pe terenul aflat în curtea primăriei şi magazie.
(2) Terenul prevăzut la alin. (1), în suprafață de….. mp., face parte din domeniul
public al comunei, este situat în intravilanul satului Bozioru, comuna Bozioru, T …
cu următoarele vecinătăți: N – E - ….., S – V și se află la poziția …… din Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bozioru.
(3) Terenul menționat la alin. (2), conform planului de amplasament prevăzut în
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi utilizat astfel:
a) Suprafața de ……. mp identificată ca Rampa 1 va fi folosită pentru depozitare
provizorie a deșeurilor biodegradabile;
b) Suprafața de …….. mp identificată ca Rampa 2 va fi folosită pentru depozitarea
provizorie separată a deșeurilor de lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase,
inclusiv saltele şi mobile, colectate de la locuitorii comunei;
c) Suprafața de …….. mp identificată în punctul la ,,Gănescu” ca Rampa 2 va fi
folosită pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte rezultate din construcții și
demolări;
e) Suprafețele stabilite la alin. (3) lit. a)-c) vor fi amenajate fiecare,
corespunzător tipului de deșeu căruia îi sunt destinate.
Art. 2. (1) Deşeurile inerte rezultate din construcţii şi demolări, care pot fi
depozitate temporar sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre
(2) Deşeurile inerte, generate din activităţile de construire, renovare,
moderizare sau demolare pot fi utilizate anual ca material de umplutură pentru
lucrări de consolidare, reabilitare a drumurilor săteşti şi căilor de acces din comuna
Bozioru.
Art. 3. (1) Este interzisă depozitarea deşeurilor sau altor materiale care pot
avea un impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum
şi depozitarea pe zona de protecţie a cursurilor de apa.
(2) Este interzisă depozitarea altor tipuri de deşeuri în afara celor
enumerate, precum și utilizarea suprafețelor stabilite în alt mod decât cel prevăzut la
art. 1 lit. a)-c).
Art. 4. (1) Faptele care constituie contravenții potrivit art. 62, alin. (1), lit. a)
și b) din O.U.G. nr. 92/ 2021, precum și încălcarea prevederilor art. 3 din prezenta
hotărâre se sancționează cu amenzile prevăzute în cuprinsul articolului și alineatelor
respective din O.U.G. 92/ 2021 la care se adaugă, după caz,
sancțiunea
complementară prevăzută la art 63 din actul normativ menționat.
(2) Faptele care constituie contravenții potrivit art. 2 alin. (7) din Legea nr.
181/2020 se sancționează cu amenzile prevăzute la art. 13, lit. (a) din același act
normativ.
(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se
realizează de către persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de
specialitate ale primarului comunei Bozioru, iar cele prevăzute la alin. (2) de către
instituția abilitată.
Art. 5. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, cu sprijinul compartimentelor de specialitate
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Art. 6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre
autorităților și persoanelor interesate.
BOZIORU
Nr .50/23.12.2021
INIȚIATOR:
PRIMAR
GRIGORE Valentin
……………………….
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
OPREA MIRELA

……………….
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COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZAU
Tel. 0238/708036; Fax. 0238/750333
www.comunabozioru.ro e-mail: primariabozioru@yahoo.com
Nr. 3.796/10.12.2021

REFERAT DE APROBARE
La Proiectul de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare provizorie
a deșeurilor colectate de la locuitorii comunei Bozioru, județul Buzău

Stimaţi consilieri,
Legalitatea acestui proiect de hotărâre este dată de prevederile art. 60 alin. (2)
din O.U.G. nr. 92/ 19.08.2021 privind regimul deşeurilor, care abrogă Legea nr. 211/
2011, ”autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ – teritoriale
și ale municipiului București aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/ județean/
general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a
deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deşeurilor.”
Necesitatea şi oportunitatea.
Ținând cont de faptul că legislația în vigoare stabilește, pentru autoritățile locale,
o serie de obligații la regimul deșeurilor, precum și de faptul că, în prezent, pe raza
comunei noastre nu sunt stabilite locații pentru colectarea separată a deșeurilor
biodegradabile, a deșeurilor de lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase,
inclusiv saltele şi mobile, colectate de la locuitorii comunei Bozioru, precum și a
deșeurilor inerte rezultate din construcții și demolări am inițiat prezentul proiect de
hotărâre prin care să fie stabilită o astfel de locație.
Temeiurile de drept ce au stat la baza elaborarii prezentului proiect de hotarare
se regasesc în preambulul acestuia.
Având în vedere, prevederile din O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor:
,,- art.60 alin.(1) pct.A, lit.d) şi lit.h) şi alin.(2) - (1) Autorităţile administraţiei
publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii:
a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea
deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;
c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;
d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice
locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi
cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind
gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;
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e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea,
valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere
periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea
acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod
corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără
plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile,
ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi
acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;
g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe siteul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor,
inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f);
h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului; i) asigură şi răspund
pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din
activitatea medicală;
- Autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativteritoriale
şi
a
municipiului
Bucureşti
aprobă,
prin
hotărâri
ale
consiliului
local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării,
aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor. - deşeuri din construcţii şi
desfiinţări - deşeuri provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare - rambleiere
- operaţiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deşeuri nepericuloase
adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri
de amenajare a teritoriului. Deşeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt
deşeuri, să fie adecvate pentru scopurile menţionate mai sus şi să se limiteze la
cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri.”
De asemenea s-a stabilit rampa de depozitare provizorie a deșeurilor
biodegradabile, locația necesară colectării separate a deșeurilor de lemn, textile,
ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi
acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobile, colectate de la
locuitorii comunei, pe terenul intravilan din satul Bozioru, ce face parte parte din
domeniul public al comunei (în curtea fostului CAP) şi magazia fostului CAP.
Rampele vor fi amenajate corespunzător fiecărui tip de deșeu pentru care este
destinată (betonare/ balastare, amenajarea de țarcuri, instalarea de containere
pentru depozitare etc.).
Demersul are importață atât pentru menținerea sănătății cetățenilor cât și
pentru educația tinerilor de pe raza comunei în direcția colectării selective a
deșeurilor.
Precizez că au fost prevăzute și faptele care constituie contravenție precum și
sancțiunile acestora, în conformitate cu art. 62 din actul normativ menționat.
Fata de cele expuse, şi ţinând cont de necesitatea alinierii la legislaţia
românească în vigoare dar şi normelor europene în materie, considerăm necesară
aprobarea proiectului de hotărâre privind privind stabilirea locației de depozitare
provizorie a deșeurilor colectate de la locuitorii comunei Bozioru, județul Buzău

PRIMAR ,
GRIGORE VAlentin
………………
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COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZAU
Tel. 0238/708036; Fax. 0238/750333
www.comunabozioru.ro e-mail: primariabozioru@yahoo.com
Nr. 3.797/10.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare provizorie
a deșeurilor colectate de la locuitorii comunei Bozioru, județul Buzău

În conformitate cu legislația privind protecția mediului, autorităților locale le
revin o serie de atribuții în ceea ce privește stabilirea măsurilor de conformare privind
protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor
adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor
generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.
În gospodăriile populației se produc deșeuri, pe care, de multe ori, în lipsa unor
spații proprii din gospodărie, cetățenii au tendința să îl abandoneze în mod
necontrolat în locuri inadecvate de pe domeniul public sau privat al comunei, în lipsa
unor spații temporare destinate colectării separate a deșeurilor rezultate din
gospodăriile populației. Pentru a încerca stoparea acestui fenomen, este oportună
stabilirea unei suprafețe de teren pentru depozitarea provizorie a deșeurilor, în
vederea valorificării ulterioare a acestora.
Având în vedere,
prevederile din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare:
,,- art.17 alin.(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de
construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au
obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă
progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte
materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite
din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale
definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.;
- art.59 alin.(1) pct.A şi alin.(2) - (1) Autorităţile administraţiei publice locale,
inclusiv a municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii:
A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului
Bucureşti:
a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea
deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;
c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;
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d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei
publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii
neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes
public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;
e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea,
valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere
periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea
acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător
centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri
de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri
de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri
voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;
g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe siteul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor,
inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f);
h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului; i) asigură şi răspund
pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din
activitatea medicală;
(2) Autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativteritoriale
şi
a
municipiului
Bucureşti
aprobă,
prin
hotărâri
ale
consiliului
local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării
sau gestionării necontrolate a deşeurilor.
- pct. 9^1 şi pct. 17^2 din cadrul Anexei nr.1 - 9^1. deşeuri din construcţii şi
desfiinţări
- deşeuri provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare 17^2. rambleiere
- operaţiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deşeuri nepericuloase adecvate
în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de
amenajare a teritoriului. Deşeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt
deşeuri, să fie adecvate pentru scopurile menţionate mai sus şi să se limiteze la
cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri .”
Terenul va fi amenajat ulterior pentru a putea fi folosit pentru colectarea
separată pe tipuri de deșeuri.
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale, şi ţinând cont de faptul că
protecţia mediului înconjurător este o prioritate a administraţiei locale precum şi din
necesitatea alinierii la legislaţia românească în vigoare dar şi normelor europene în
materie, vă propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă.
Referent
FOFIRCĂ-LOGOFĂTU Florin
…………………………
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