ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării
temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări
de pe raza UAT Poșta Câlnău
Consiliul Local Poșta Câlnău, întrunit în şedinţă ordinară, în data 10.07.2020
Având în vedere:
- referatul Primarului comunei Poșta Câlnău de iniţiere a proiectului de hotărâre înregistrat la
nr.87/01.07.2020;
- raportul compartimentului de resort nr. 88/01.07.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Poșta Câlnău înregistrate la
nr.89/01.07.2020 anexate la hotărâre;
- prevederile art.17, alin.(3) , art.59 alin.(1), pct.”A” și alin.(2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.4 lit.”c”, art.7, alin.(3), art.9 alin.(1), anexa nr. 1, lit.”f” din HG nr.349/2005 privind
depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile pct.2 din Secțiunea 2 din Ordinul 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 cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul
României-Anexa 3, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Anexei nr.17 ,nr.crt.168 din H.G. nr.1974/2004 pentru modificarea și completarea H.G. nr.
1348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor,orașelor și
comunelor din județul Buzău;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”d”, și alin. (7) lit. ”i”, art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. ”a” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă ca suprafațele de teren situate în extravilanul satelor aparținând domeniului
public al comunei Poșta Câlnău stabilite conform anexei nr. 1 să fie utilizate pentru depozitarea temporară
a deșeurilor inerte*) provenite din activitățile de construcții și demolări.
(2) Suprafațele de teren prevăzută la alin.(1) sunt identificate conform schiței prevăzută în anexele
2-5 a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Deșeurile inerte generate din activități de construcții și demolări, care pot fi stocate
temporar sunt: beton, fracții separate de beton, pământ și pietre, resturi de balast, sticlă, caramizi, țigle și
materiale ceramice inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe
periculoase.
(2) Deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza comunei Poșta
Câlnău vor fi utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, făgașe și torenți (forme de eroziune
de suprafață) , reabilitare, consolidare a drumurilor din comună.

.
Art.3. Se interzice stocarea și depozitarea de deșeuri sau alte materiale care pot avea un impact
negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum și depozitarea pe zona de protecție a
cursurilor de apă.
Art.4. Secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor
prezentei hotărâri precum și transmitere acesteia autorităților și persoanelor interesate.
Președinte de ședință
Consilier local,
Poștovei Maria

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Enache Ana

Notă: *) deșeuri inerte: deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau
biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi
nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să
dăuneze sănătăţii omului. Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanţi al deşeurilor, precum şi
ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, să nu pericliteze calitatea apei de
suprafaţă şi/sau subterane;
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Nr. 28 / 10.07. 2020
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Poșta Câlnău în ședința ordinară din ziua
de 10.07.2020 cu respectarea prevederilor art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi ”pentru” , 0 ”abțineri” și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total
de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.

