ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotărâre
privind: stabilirea locurilor de depozitare a deșeurilor din construcții și a deșeurilor
biodegradabile
-------------------------------------------------------------------------------------------Iniţiator: Sîrghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galaţi, validat
prin Sentinţa Civilă nr. 1439/24.06.2016 a Judecătoriei Tecuci;
----------------------------------------------------------------------------------------Nr.de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2755/11.12.2019
----------------------------------------------------------------------------------------Consiliul local al comunei Gohor, judetul Galati, intrunit în şedinţa odinară, din data de
30.12.2019;
Văzând referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 2755/11.12.2019
Având în vedere raportul de specilitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului cu nr. 2756/11.12.2019;
Văzând raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul
Consiliului local Gohor;
Ținînd cont de prevederile:
- Legii nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) si d), alin. (4), lit. e) si ale
alin. (7) lit. i) și n) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;
În baza art. 139, alin. (1) ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se stabilesc locurile de depozitare pentru deșeurile din construcții, respectiv
pentru deșeurile biodegradabile conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre ;
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri se va ocupa
viceprimarul comunei Gohor şi va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija
secretarului general al comunei Gohor.
Președinte de ședință,
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

Anexă la HCL Gohor nr.
din 30.12.2019
Locurile de depozitare a deșeurilor din construcții și a deșeurilor biodegradabile
1. Deșeurile provenite din activităţi de construcţii, amenajări şi reamenajări construcţii. Dacă nu
au fost gestionate de deținătorul autorizației de construire sau dacă provin de pe domeniul
public/privat al UAT, provin din autodemolarea imobilelor, etc. acestea vor fi depozitate în
Tarla 21/1 Parcela 300/1 zona Lutu Roșu, conform schiței anexate.
2. Deșeuri biodegradabile:
•
resturi de fructe şi legume proaspete sau gătite;
•
resturi de pâine şi cereale;
•
zaţ de cafea/resturi de ceai;
•
păr şi blană;
•
haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite;
•
coji de ouă;
•
coji de nucă;
•
cenuşa de la sobe (cănd se arde numai lemn );
•
rumeguş, fân şi paie;
•
resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);
•
plante de casă
•
bucăţi de lemn mărunţit.
Dacă nu se compostează individual în gospodării şi/sau proprietatea producătorului (instituţie
publică, persoane juridice, agenţi economici, etc), acestea vor fi depozitate pe platorul din Tarla
21/1 Parcela 300/1 zona Lutu Roșu, conform schiței anexate.

Președinte de ședință,
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

