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                 R O M Â N I A   PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unei suprafețe de teren pentru  
depozitarea temporară a deșeurilor inerte 

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referat de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 

numărul 2513/7 aprilie 2020;  

- raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului, înregistrat cu numărul 2514/7 aprilie 2020; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- prevederile art. 59 alin. (1) pct. A și alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 lit. c), art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (1), anexa 1 lit. f) din HG nr. 

394/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile pct. 2 - 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. 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. e), g) și i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se stabilește o suprafață de teren pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte, 
având număr cadastral 26105, în suprafață de 8269 mp, situat în T 19, identificat conform 
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aprobă ca deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe 
raza comunei Glodeanu Sărat să fie utilizate ca material de umplutură pentru lucrări de 
consolidare. 
Art.3 Deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări, care pot fi stocate 
temporar, sunt: beton și fracții separate de beton, pământ și pietre, inclusiv pământ 
excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase și resturi de 
balast. 
Art.4 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. 
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Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

viceprimarul comunei Glodeanu Sărat cu sprijinul compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glodeanu Sărat. 

Art.6 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică 

Primarului comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului Județului Buzău, în condițiile și 

termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, 

județul Buzău. 

 

Nr. 22/7 aprilie 2020 
 
       

           INIȚIATOR                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

     Primar,                             Secretar general,                    

      Neculai STOICA                                     Corina CAZACU   


