
                                

 
 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                          
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea spațiului de depozitare provizorie a deșeurilor periculoase 

provenite de la populație  și stabilirea spațiului necesar pentru colectarea 
separată a deşeurilor 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, colectate de la  locuitorii comunei Gherăseni, județul Buzău 
 

 

         Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău, 
         Având în vedere: 

     - referatul de aprobare nr.2677/21.04.2022 al Primarului comunei Gherăseni, 
judeţul Buzău; 

    - proiectul de hotărâre nr.23/149/21.04.2022 privind stabilirea spațiului de 

depozitare provizorie a deșeurilor periculoase provenite de la populație  și stabilirea 

spațiului necesar pentru colectarea separată a deşeurilor 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, colectate de la  locuitorii comunei Gherăseni, județul Buzău; 
    - raportul de specialitate nr.2678/21.04.2022 întocmit de compartimentul de 

resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău;  

     - raportul de avizare nr.2738/27.04.2022 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 

din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.2733/27.04.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul 

Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.2735/27.04.2022 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ 

din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

    - prevederile art. 4, art. 7, art.21, art. 33, art. 60 alin. (1) pct. A şi alin. (2), art. 
62, precum şi pct. 3 din Anexa nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor; 

    - prevederile art.4 alin.(1) și Anexa nr.2 din H.G. nr.856/2002 privind evidenta 
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv 

deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare; 

    - prevederile art.3, art.4 și art.8 lit.c) și d) din O.G. nr.21/2002 privind 
gospodarirea localitatilor urbane și rural, cu modificările și completările ulterioare; 

    - prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

        In temeiul art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 



 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
       Art.1. (1) Se stabilește spațiul de depozitare provizorie a deșeurilor periculoase 

provenite de la populație și spațiul necesar pentru colectarea separată a deşeurilor 

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, colectate de la locuitorii comunei Gherăseni, 

județul Buzău, pe terenul intravilan ”Teren Magazin Universal. 

                  (2) Terenul prevăzut la alin.(1), în suprafață de 1.923 mp., face parte 
din domeniul public al comunei trecut în inventarul bunurilor sub denumirea 

”Teren Magazin Universal” și este situat în intravilanul comunei Gherăseni, județul 

Buzău. 
       Art.2. (1) Pe terenul stabilit la art.1 se vor amenaja containere 

corespunzătoare pentru fiecare tip de deșeu, iar accesul către aceste spații se va face 

atât din strada 22 Decembrie cât și din strada Ioan Gherassy. 
                  (2)  Deșeurile menționate la art.1 se vor prelua gratuit, la cerere, de la 

domiciliu solicitantului. 
      Art.3.  Este interzisă depozitarea altor tipuri de deșeuri în afara celor 

menționate la art.1, precum și utilizarea spațiilor stabilite în alt mod decât cel 

prevăzut de prezenta hotărâre. 

        Art.4. (1) Faptele care constituie contravenții potrivit art. 62 alin.(1) lit.a), b) și 

c) din din O.U.G. nr.92/2021, precum și încălcarea prevederilor art.3 din prezenta 

hotărâre se sancționează cu amenzile prevăzute în cuprinsul articolului și 

alineatelor respective din O.U.G.nr.92/2021 la care se adaugă, după caz, 

sancțiunea complementară prevăzută la art.63 din actul normativ menționat. 

            (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin.(1) se 

realizează de către persoanele din cadrul compartimentelor de specialitate ale 

primarului comunei, împuternicite în acest sens de către primar. 

        Art.5. Se împuternicește primarul comunei Gherăseni, prin aparatul de 

specialitate, cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

       Art.6. Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va comunica 
Instituţiei Prefectului - Județul Buzău, primarului comunei Gherăseni, 

compartimentului asistență socială, biroului economic, instituţiilor și autorităţilor 

publice şi persoanelor interesate prezenta hotărâre. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, 
Păun Vasile 
 

                                                       Contrasemnează pentru legalitate 
                   Secretar general al comunei,  

                                                                                           Radu Nina 
 
 
 
 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în şedinţa ordinară 
din data de 27 aprilie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, - vot împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 
consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 

Gherăseni, 27 aprilie 2022 
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