
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 
 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  nr. 30 
 

privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii 
temporare a deseurilor inerte rezultate din activitati de constructii si demolari  
de pe raza UAT Podgoria, judetul Buzau  

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA, in data de 30.09.2021; 
 

Având în vedere  : 

• referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat 
cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea 
raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, 
raspundere aferenta actelor administrative; 

• raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., intocmit 
in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act 
normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si 
personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii 
(intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de 
lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de 
fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta 
actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

• avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de specialitate a/ale 
Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub nr……/……………; 

• prevederile art. 17 alin.7, art.60 alin.(1) pct.A lit.g) si alin.(2), pct. 14 şi pct. 26 
ale anexei nr.1 din O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor; 

•  prevederile art.3 alin.(2) lit.f), art.4 lit.c), art.8 alin.(3), art.11 alin.(1), din 
Ordonanţa nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor; 

•  prevederile pct.2 din Sectiunea 2 din Ordinul nr.95/2005 privind stabilirea 
criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la 

depozitare și lista națională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de 
deșeuri cu modificările si completările ulterioare;                                 

• prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase și 
nepericuloase pe teritoriul României- Anexa 3, cu modificările si completările 
ulterioare; 

•  prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si 
completările ulterioare; 
Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  



 

În temeiul  art 129 alin. (2) lit.d) si alin.(7) lit.i),  art.196 alin.(1) lit.a) și 
art. 197 alin.(1), alin.(2), alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ ;  
 

H O T A R A Ș T E : 
 

   Art.1.(1). Se aprobă ca suprafața de teren de 13 000 mp situată în extravilanul 
satului Podgoria, comunei Podgoria,   teren neproductiv, să fie utilizată pentru 
depozitarea temporară a deșeurilor inerte*) provenite din activitățile de construcții și 
demolări. 

           (2). Suprafața de teren prevazută la alin.1 este identificată conform schiței 
prevazută în anexa nr.1, parte integrantă la 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, cărămizi, ţigle și materiale ceramice inclusiv pământ excavat din 
diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase. 

          (2).Deșeurile inerte rezultate din activităţile de construcţii şi  demolări de pe 
raza comunei Podgoria vor fi utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, 
făgașe şi torenţi (forme de eroziune de suprafață), reabilitare, consolidare a drumurilor 
din comună.   

Art.3.Se interzice stocarea şi depozitarea de deşeuri sau alte materiale care pot 

avea un impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurator, precum și 
depozitarea în zona de protecție a cursurilor de apă.  

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcinează  dl. Chiru 
Marius – primar al comunei  si dl. Iorga Damian- viceprimar comunei Podgoria.  

        Art. 5. Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica 
Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati  cu ducerea la indeplinire si se 
comunica Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea exercitarii  controlului la 
legalitate.  
 
 
 
   Iniţiator,  
   Primarul comunei,   

   Chiru Marius-Viorel  

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta-Cristina 

 
 
 

 
 
Nota: 
*) deşeuri inerte - deşeuri care nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, 

chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în niciun 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; 

  


