
 

 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

             HOTĂRÂRE 
privind stabilirea locației pentru depozitarea temporară a deșeurilor 

biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate 

separat de pe raza comunei Gherăseni, judeţul BUZĂU 

 

 

        Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău, 

         Având în vedere: 
 

     - referatul de aprobare al primarului comunei Gherăseni, în calitatea sa 

iniţiator, înregistrat sub nr. 3744/22.6.2022; 

    - proiectul de hotărâre nr.30/149/22.06.2022 privind stabilirea locației 
pentru depozitarea temporară a deșeurilor biodegradabile provenite din 

grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei 

Gherăseni, judeţul BUZĂU; 
     - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gherăseni înregistrat sub 

nr. 3745/22.06.2022; 
     - raportul de avizare nr.3857/30.06.2022 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.3859/30.06.2022 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.3858/30.06.2022 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. 33 alin.1 din O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 

    - prevederile pct.3, pct.7, pct.13, din anexa nr.1 la O.U.G. 92/2021 

privind regimul deșeurilor; 
   - prevederile art. 1 alin.(3), art.2 alin.(7) din Legea nr.181/2020 privind 

gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile; 

      În temeiul dispoziâiilor art.129 alin.2 lit. d) si alin.(7) lit. i), 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 locația pentru depozitarea temporară a deşeurilor 

biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate 
separat să se stabilească în punctul Platforma de gunoi de grajd comuna 

Gherăseni, județul Buzău. 
        (2) Valorificarea acestora se va face în conformitate cu Normele 

Tehnice la Legea 181/2020 privind  gestionarea deşeurilor nepericuloase 

compostabile  aprobate prin Ordin comun de către Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcinează  

primarul comunei GHERĂSENI.  

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 Prezenta hotărâre intra în vigoare la data apariţiei în 

Monitorul Oficial al României a normelor la Legea nr.181/2020 privind 
gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile. 

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

UAT: Instituţiei Prefectului – Judeţul BUZĂU pentru verificarea legalităţii, 
Primarului comunei GHERĂSENI, Compartimentelor interesate şi se va 

aduce la cunoştinţa publică. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 

Iordache Georgică 
 

 

 
 

                                                       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 30 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, - 
vot împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 

Gherăseni, 30 iunie 2022 
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