
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VINTILĂ  VODĂ 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea depozitării temporare a deşeurilor inerte  

provenite din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza  
 comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău 

 
   
Consiliul  local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău întrunit în sedinţă 
ordinară; 
 
             Având în vedere : 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 

înregistrata sub nr.4269/21.08.2019; 

- raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău, înregistrat sub nr.4285/22.08.2019; 

 - rapoartele de  avizare  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local al Comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

- prevederile art.4 lit.c), art.7 alin.(3) şi (6) din H.G. nr.349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.211/2011privind regimul deşeurilor, 

republicată; 

- prevedrile H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusive deşeurilor periculoase; 

 - dispoziţiile punctului 2.1.1. din Secţiunea 2 ,, Criterii pentru acceptarea 

deşeurilor la depozitare”  din anexa la Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi 

Apelor 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 şi completările 

ulterioare; 

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

           În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196  alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ ; 

 

H  O T ĂR Ă Ş T E ; 

 

  Art.1.(1). Se aprobă depozitarea temporară a deşeurilor inerte provenite din 

activităţile de construcţii şi demolări derulate pe raza U.A.T. comuna Vintilă Vodă, 

conform Planului de amplasament prevăzut în Anexa nr.1 , parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 

           (2). Deşeurile inerte rezultate din construcţii şi demolări, care pot fi 

depozitate temporar sunt prevăzute în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Deşeurile inerte , generate din activităţile de construire, renovare, 

moderizare sau demolare vor fi utilizate anual ca material de umplutură pentru 

lucrări de consolidare, reabilitare a drumurilor săteşti şi căilor de acces din comuna 

Vintilă Vodă. 

 

 



 

           Art.3. Este interzisă depozitarea deşeurilor sau altor material care pot avea 

un impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum şi 

depozitarea pe zona de protecţie a cursurilor de apa . 

 Art.4. Primarul comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, prin intermediul 

compartimentului de urbanism, va urmări respectarea măsurilor de gestionare a 

deseurilor perovenite din activităţile de construire şi demolare . 

 Art.5. Hotărârea  se  comunică  catre primarul  comunei  Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău, Instituţiei Prefectului–judeţul Buzău, persoanelor şi instituţiilor 

publice interesate. 

 

  NR. 35 

 
        Vintilă Vodă, 30 AUGUST 2019  

 
           Preşedinte  de şedinţă,                                 Contrasemnează  
                                                                               Secretar general , 

 
      Consilier, GEGEA MIHAI CIPRIAN                     LUNGU MIHAELA   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 
ordinară din data de 30.08.2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ  cu :11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , din  numărul total  de  11  consilieri  în  funcţie  

şi  11  consilieri  locali prezenţi.                            

 



 

 

ANEXA nr.2 

la  H.C.L. nr. 35/30.08.2019 

 
 

DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI 

CARE POT FI DEPOZITATE 

 

1. beton şi fracţii separate de beton; 

2. cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, fără conţinut de substanţe 

periculoase; 

3. pământ şi pietre, inclusive pământ excavat din diferite 

amplasamente, fără conţinut de substanţe periculoase; 

4. resturi de balast . 

 

 

 

 

           Preşedinte  de şedinţă,                                 Contrasemnează  

                                                                               Secretar general , 
 

      Consilier, GEGEA MIHAI CIPRIAN                     LUNGU MIHAELA   


