ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL

Nr.

27/06.07.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor
biodegradabile, în comuna Posta Câlnău, județul Buzău

Consiliul Local Poșta Câlnău, întrunit în şedinţă ordinară, în data 15.07.2021
Având în vedere:
- referatul Primarului comunei Poșta Câlnău de iniţiere a proiectului de hotărâre înregistrat la nr.
85/06.07.2021 ;
- raportul compartimentului de resort 86/06.07.2021 ;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Poșta Câlnău înregistrate la
nr.87/06.07.2021 anexate la hotărâre;
- 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.
prevederile art. 4, art.20, art. 31, art. 61 și pct. 3 din Anexa nr. 1 din Legea nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin.(7), lit. i) și lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,a.. si art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. (1) Se stabilește locația de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile, comuna
Poșta Câlnău, județul Buzău în punctele:- 1 – Poșta Câlnău- ,,Platforma de gunoi Ferma Dumitriu” și
2- Sudiți „Platforma de gunoi fosta fermă zootehnică Sudiți”, cu suprafațele de teren aparținând
domeniului privat al comunei Poșta Câlnău stabilite conform anexei nr. 1 . care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre
(2) Suprafațele de teren prevăzută la alin.(1) sunt identificate conform schițelor prevăzută
în anexele 2-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
.
Art.2. Faptele care constituie contravenții potrivit art. 61, alin. (1), lit. a) și b) din Legea nr.
211/2011 se sancționează cu amenzile prevăzute în cuprinsul acestui alineat iar constatarea
contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează de către persoanele din cadrul compartimentelor de
specialitate ale primarului comunei , împuternicite, în acest sens de primar.
Art.3. Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, cu sprijinul
compartimentelor de specialitate, iar secretarul general al comunei o va aduce la cunostinta publica si o
va comunica autoritatilor și instituțiilor interesate.
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