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HOTĂRÂREA 

privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea 

depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din 

activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei 

IVEŞTI, județul GALAŢI 

  



          ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IVEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA  ………. / ……………..…… 

 

privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a 

deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza 

comunei IVEŞTI, județul GALAŢI 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: ……../………...2021 

  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

……...2021; 

 Având în vedere, 

- referatul de aprobare al primarului comunei IVEŞTI, în calitatea sa iniţiator, 

înregistrat sub nr. ................/…………; 

- raportul de specialitate al compartimentului ....................... din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei IVEŞTI înregistrat sub nr. ................/…………; 

- avizul comisiei de specialitate ........................... a consiliului local IVEŞTI 

înregistrat sub nr.............../ ..................  

Având in vedere,  

- referatul de aprobare al primarului comunei IVEŞTI, în calitatea sa iniţiator, 

înregistrat sub nr. ................/…………; 

- raportul de specialitate al compartimentului ....................... din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei IVEŞTI înregistrat sub nr. ................/…………; 

- avizul comisiei de specialitate ........................... a consiliului local IVEŞTI 

înregistrat sub nr.............../ ..................  

- prevederile art. 17 alin.3, art.59 alin.1 pct.A si alin.2, pct. 9^1 şi pct. 17^2 ale 

anexei nr.1 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările si 

completările ulterioare; 

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

H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările si completările ulterioare; 

- 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 Fondul de mediu, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.2 lit. d) si alin.(7) lit. i), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

In baza art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 
 

HOTĂRĂŞTE :  

 

Art.1 (1)  Se aprobă ca suprafața de teren de ________ mp situată în extravilanul 

comunei IVEŞTI __________, 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 IVEŞTI 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  

_________________ comunei IVEŞTI.  
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al 

UAT: Instituţiei Prefectului – Judeţul GALAŢI pentru verificarea legalităţii, 

Primarului comunei IVEŞTI, Compartimentelor interesate şi se va aduce la 

cunoştinţa publică. 



 

Nr. ……… 

IVEŞTI, …../…../2021 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

……………………………….. 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar general, 

        ……………………………… 

 

 

 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei IVEŞTI  in sedinta din 

data de    .......... 2021  cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un numar de ___ 

voturi pentru ,  ___abtineri si ___voturi impotriva , din numarul total de ............ consilieri 

in functie si ____  consilieri prezenti la sedinta 

 

 

  



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

    COMUNA IVEŞTI  

P R I M A R , 

 

 

Compartiment Administrator Public 

Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in 

constructii, Investitii, 

Nr. _______ din _______________ 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea 

depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de 

construcții si demolări de pe raza comunei IVEŞTI, județul GALAŢI 

 

 
 

Având în vedere prevederile din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare, din H.G. nr.349/2005 

privind depozitarea deșeurilor cu modificările si completările ulterioare, 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, din H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase 

și nepericuloase pe teritoriul României, din OUG nr.195/2005 privind Fondul 
de mediu, cu modificările si completările ulterioare şi în conformitate cu 

prevederile din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, la care facem referire mai jos, 

 Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire 

şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât 
să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, 
un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 

valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri 
pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de 
deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu 

excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din 
anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.; 



- Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului 

Bucureşti, au următoarele obligaţii: 
  A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului 

Bucureşti: 
a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea 

deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea 

Europeană;  
b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD; 
c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor; 

   d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de 
interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege; 
   e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, 

neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a 
deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;  

   f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, 
dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în 
mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a 
se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale 
plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv 
saltele şi mobilă;  

  g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe 
site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul 
localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f); 

h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului; 
i) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de 

gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală; 
 - Autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-

teritoriale şi a municipiului Bucureşti aprobă, prin hotărâri ale consiliului 

local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, 
aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor. 

- deşeuri din construcţii şi desfiinţări - deşeuri provenite din activităţi de 

construcţie şi desfiinţare  
-  rambleiere - operaţiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc 

deşeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au 
efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deşeurile trebuie 
să înlocuiască materiale care nu sunt deşeuri, să fie adecvate pentru scopurile 

menţionate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru 
atingerea acestor scopuri 

 
 

 Depozitele se clasifică în funcţie de natura deşeurilor depozitate, 

astfel: c) depozite pentru deşeuri inerte  
În depozitele de deşeuri inerte este permisă numai depozitarea 

deşeurilor inerte 



Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ţină seama de 

prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului 
naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2004, precum şi de planurile regionale de gestionare a deşeurilor, 
pentru realizarea depozitelor zonale de deşeuri municipale; 

Semnificaţia unor termeni în înţelesul prezentei hotărâri: deşeuri inerte 

- deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau 
biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în nici un 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; 
   

 Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

   -În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 
asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

   -protecţia şi refacerea mediului; 
- În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz 

- În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 
locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ 

sau individual, după cum urmează: consiliul local şi consiliul judeţean adoptă 
hotărâri 
 

şi ţinând cont de necesitatea alinierii la legislaţia românească în vigoare 
dar şi normelor europene în materie, considerăm necesară aprobarea 
proiectului de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea 

depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de 

construcții si demolări de pe raza comunei IVEŞTI, județul GALAŢI. 

 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC,     INSPECTOR,  

 

Băraru Oana Giorgiana      Roșu Cătălin-Sorin 

 

 

  



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

    COMUNA IVEŞTI  

P R I M A R , 

Nr._______ din ________ 2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea 

depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de 

construcții si demolări de pe raza comunei IVEŞTI, județul GALAŢI 

 

 
 

Având în vedere, 
 

 prevederile din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare: 
- art.17 alin.(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de 

construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, 
astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit 

anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte 
operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa 

cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi 
desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 

05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.; 
- art.59 alin.(1) pct.A şi alin.(2) - (1) Autorităţile administraţiei publice 

locale, inclusiv a municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii: 

  A. la nivel de comune, oraşe şi municipii, inclusiv la nivelul municipiului 
Bucureşti: 

a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea 
deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea 
Europeană;  

b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD; 
c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor; 

   d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei 

publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 
neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de 

interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege; 



   e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, 

neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a 
deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;  

   f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, 
dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în 
mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a 
se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale 
plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv 
saltele şi mobilă;  

  g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe 
site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul 
localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f); 

h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului; 
i) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de 

gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală; 
 (2) Autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-

teritoriale şi a municipiului Bucureşti aprobă, prin hotărâri ale consiliului 

local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, 
aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor. 

- pct. 9^1 şi pct. 17^2 din cadrul Anexei nr.1  - 9^1. deşeuri din 

construcţii şi desfiinţări - deşeuri provenite din activităţi de construcţie şi 
desfiinţare  

17^2. rambleiere - operaţiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc 
deşeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au 
efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deşeurile trebuie 

să înlocuiască materiale care nu sunt deşeuri, să fie adecvate pentru scopurile 
menţionate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru 

atingerea acestor scopuri 
 
 

 prevederile H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu 
modificările si completările ulterioare 

- art.4 lit.c) - Depozitele se clasifică în funcţie de natura deşeurilor 

depozitate, astfel: c) depozite pentru deşeuri inerte  
- art. 7 alin.(3) În depozitele de deşeuri inerte este permisă numai 

depozitarea deşeurilor inerte 

- art.9 alin.(1) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ţină 
seama de prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale 
Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.470/2004, precum şi de planurile regionale de gestionare a 
deşeurilor, pentru realizarea depozitelor zonale de deşeuri municipale; 

- Anexa nr.1 lit.f) Semnificaţia unor termeni în înţelesul prezentei 
hotărâri: 



  f) deşeuri inerte - deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă 

fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în nici 
un 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; 
   

 prevederile din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare de la: 

-art. 129 alin.(2)  
   (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
   (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 

asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
   i) protecţia şi refacerea mediului; 

-art. 139 alin.(1) - Adoptarea hotărârilor consiliului local 
  (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă 

hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz 
-art. 196 alin.(1) lit.a) - Tipurile de acte administrative 
  (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 

locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ 
sau individual, după cum urmează: 

  a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri 

 
şi ţinând cont de faptul că protecţia mediului înconjurător este o 

prioritate a administraţiei locale precum şi din necesitatea alinierii la legislaţia 
românească în vigoare dar şi normelor europene în materie, vă propun spre 
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

GHEOCA MARICEL 
 
 

 

 


