
       
                                               ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂNEŞTI

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea unei suprafe�e de teren in vederea depozitării temporare a de� eurilor

inerte provenite din activită� ile de construc� ii si demolări de pe raza comunei CĂNEŞTI,
jude�ul Buzău

Consiliul Local al comunei CĂNEŞTI, 

Având în vedere,

- referatul de aprobare al primarului comunei CĂNEŞTI, în calitatea sa iniţiator, înregistrat sub nr.
235 din 26 ianuarie 2021;
- raportul de specialitate al compartimentului achizitii publice şi registru agricol din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei CĂNEŞTI înregistrat sub nr. 236 din 26 ianuarie 2021 ;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local CĂNEŞTI înregistrat sub nr. 254/255/256 din
27 ianuarie 2021 ;  
- 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 de� eurilor, 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 de� eurilor cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile pct.2 din Sectiunea 2 din Ordinul nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare � i
procedurile preliminare de acceptare a de� eurilor la depozitare � i lista na�ională de deşeuri acceptate
în fiecare clasă de depozit de de� euri cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase � i 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), 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
In temeiul : art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ . 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 (1)  Se aprobă ca suprafa�a de teren de 2500 mp situată în extravilanul comunei CĂNEŞTI ,
“pct. Mecet” , teren neproductiv, să fie utilizată pentru depozitarea temporară a de� eurilor inerte
provenite din activită�ile de construc�ii � i demolări.

          (2) Suprafa�a de teren prevazută la alin.1 este identificată conform schi�ei prevazută în
anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2  (1) De� eurile inerte generate din activită�i de construc�i i � i demolări, care pot fi stocate
temporar sunt: beton, frac�ii separate de beton, pământ � i pietre, resturi de balast, sticlă, cărămizi,
ţigle � i materiale ceramice inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără con�inut de
substan�e periculoase.
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           (2) De� eurile inerte rezultate din activităţile de construcţii şi  demolări de pe raza comunei
CĂNEŞTI vor fi utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, făga� e şi torenţi (forme de
eroziune de suprafa�ă), 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 � i depozitarea în zona de protec�ie
a cursurilor de apă. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcinează  primarul comunei
CĂNEŞTI. 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al UAT: Instituţiei
Prefectului – Judeţul Buzău pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei CĂNEŞTI,
Compartimentelor interesate şi se va aduce la cunoştinţa publică.

PRESEDINTE DE SEDINTA  ,
Consilier local , DODAN CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar General al U.A.T.

            Vasile EPURAN

Nr. 9. Canesti , Buzău - 28 ianuarie 2021 ;
„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti, judetul Buzau in
sedinta din data de 28 ianuarie 2021 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (2), lit. ‘’b’’ şi art.
196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  un numar de 9(nouă) voturi
„pentru”, ”-„ abţineri” si „–„ impotriva din numarul  total de 9(nouă)  consilieri locali în funcţie, si
9(nouă)  consilieri prezenti la sedinta „;

Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 

Pagină 2 din 2


