
 

 

Nr. 25/21.07.2022 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                           Proiect 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind asigurarea spatiilor necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora 

cu containere specifice fiecarui tip de deșeuri, organizarea și gestionarea activității de 

colectare a deșeurilor provenite de la lucrările din construcții, organizarea activității de 

colectare a deșeurilor nepericuloase compostabile 

 Consiliul Local Padina, 

 Având în vedere: 

 Art. 1 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deseurilor 

nepericuloase compostabile 

 Art. 17 alin. (5), lit. m) si art. 60, alin. (1), lit. h) si i) din OUG nr. 92/2021 privind 

regimul deseurilor 

 referatul de aprobare al primarului comunei Padina, nr. 7781/21.07.2022; 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 7782/21.07.2022; 

 avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 

7783/21.07.2022; 

 

       În temeiul  art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a)  și art. 196 al. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă asigurarea spatiilor necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea 

acestora cu containere specifice fiecarui tip de deșeuri, la fostul sediu al Primariei din str. Erou Arma  

Ion nr. 6, - anexa „magazie”. 

          Art. 2 Se aprobă organizarea și gestionarea activității de colectare a deșeurilor provenite de la 

lucrările din construcții, cfr. Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 3 Se aprobă organizarea activității de colectare a deșeurilor nepericuloase compostabile, 

cfr. Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art. 4  Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, 

va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

           Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si comunicarea 

prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei Prefectului Judetului 

Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, Companiei de Apa Buzau, precum si tuturor 

persoanelor interesate 

               Iniţiator,                                             Avizat  

                              Primar,             Secretar General, 

                      ec. Chirita Ionel                                                                  FRĂTICA NICU 

 

 
 



 

Primăria Padina 

Județul Buzău 

Primar 

Nr..7781/21.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare la proiectul de hotarare 

privind asigurarea spatiilor necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora 

cu containere specifice fiecarui tip de deșeuri, organizarea și gestionarea activității de 

colectare a deșeurilor provenite de la lucrările din construcții, organizarea activității de 

colectare a deșeurilor nepericuloase compostabile 

 

Având în vedere,   

prevederile din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: - art.1 alin.(2) lit.e)  

 

Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare - art.2 alin.(1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din 

sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau 

coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor  

- prevederile art.17 alin.(5),alin.(6) şi alin.(7), art.60 alin.(1) pct.A din O.U.G. 92/2021 

privind regimul deşeurilor;  

- Art.17 (5) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele 

obligaţii:  
- a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă 

din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în 

cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe 

tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe 

tip de material şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate;  
- b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa 

totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind 

din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri 

de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;  
- c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea 

deşeurilor municipale de 55% din masă;  
- d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea 

deşeurilor municipale de 60% din masă;  
- e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea 

deşeurilor municipale de 65% din masă;  
- f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare,  
- în aplicarea principiilor prevăzute la art. 3 din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru 



gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, 

altele decât cele prevăzute la lit. a);  
- Art. 1 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Legea nr. 181/2020 privind gestionarea 

deseurilor nepericuloase compostabile 

- Art. 17 alin. (5), lit. m) si art. 60, alin. (1), lit. h) si i) din OUG nr. 92/2021 privind 

regimul deseurilor 

- faptul că aceste prevederi reprezintă prioritate pentru comunitatea noastră atât din punct de 

vedere economic cât şi social, 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,              

                      ec. Chirita Ionel                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 1 LA HCL NR......../27.07.2022 

 

 

Organizarea și gestionarea activității de colectare a deșeurilor provenite de la lucrările din 

construcții 

 

Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie sunt deşeuri solide generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală.  

În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de 

ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea.  

Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie se colectează prin grija deţinătorului şi 

sunt transportate la depozitele amenajate pentru depozitare.  

În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile  

necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.  

Eliminarea deşeurilor se face în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din  

construcţii şi demolări, cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare  

controlată.                        

           Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul 

public sau privat al UAT Padina. 

 

 Cu privire la deşeurile de constructii, persoanele fizice şi persoanele juridice de pe raza 

comunei Padina au următoarele obligaţii: 

 - Să colecteze selectiv deşeurile de contrucţii, care se vor depozita în locuri potrivite din 

proprietatea persoanelor fizice şi juridice.  

- Deşeurile de construcţii vor sta depozitate în locuri potrivite din proprietatea persoanelor fizice şi 

jurdice pe durata desfăşurării lucrărilor de construcţii, dar nu mai mult de 30 de zile.  

- Deşeurile de construcţii vor sta depozitate în aşa fel încât să asigure buna circulaţie a 

autovehiculelor/vehiculelor şi a pietonilor şi să nu degradeze terenuri aferente.  

- Deşeurile de construcţii se vor depozita, la final, în locuri stabilite de administraţia publică locală, 

după o prealabilă solicitare scrisă.  

- Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile de construcţii pe străzi, trotuare, parcuri, locuri de joacă, 

drumuri agricole, câmpuri virane, albii de râu sau pâraie etc.  

- Să sesizeze organele competente din cadrul Primăriei comunei Padina cu privire la abandonarea 

sau aruncarea deşeurilor de construcţii de către persoane fizice şi/sau juridice în locuri nepermise. 

 

Se aprobă ca suprafața de teren situată în com. Padina – SATUL NOU - parcela 546 teren 

neproductiv, - al fostului CAP Padina – sector 3 – cunoscut sub denumirea „PUTUL SEC”, să fie 

utilizată pentru depozitarea  deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări.  

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.  

Deșeurile inerte rezultate din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza comunei 

PADINA pot fi utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, făgașe şi torenţi reabilitare, 

consolidare a drumurilor din comună.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 2 LA HCL NR......../27.07.2022 

 

Organizarea activității de colectare a deșeurilor nepericuloase compostabile 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, 

colectarea separată a deşeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe este obligatorie. 

Astfel, pe lângă reciclarea deseurilor din hârtie, sticlă, plastic și metal este de asemenea util să se facă 

și reciclarea deșeurilor verzi, a celor din bucătărie și grădini pentru producerea de îngrășăminte/compost. Această 

materie trebuie  compostată., acest mod  asigurand o reciclare integrală cu efecte benefice datorate lipsei de poluare și 

a folosirii compostului ca îngrășământ ecologic. Compostarea în gospodării a deșeurilor biodegradabile duce la 

scăderea cantităților deșeurilor menajere și a deșeurilor verzi care ar trebui colectate, transportate și depozitate. 

Principalul criteriu pentru procesul de compostare este materialul introdus. 

Se poate composta: 

 Resturi de fructe și legume proaspete sau gătite; 

 Resturi de pâine și cereale; 

 Zaț de cafea și resturi de ceai; 

 Păr și blană; 

 Gunoi de grajd și de păsări; 

 Coji de ouă mărunțite; coji de nucă; 

 Cenușa de la sobe (când se arde numai lemn); 

 Fân și paie; 

 Resturi vegetale din curte (frunze, crengi, nuiele, flori); 

 Plante de casă; 

 Bucăți de lemn mărunțit; 

 Ziare și hârtie mărunțite, carton moale mărunțit, dacă sunt umede și murdare; etc 

Ce deșeuri NU se poate composta: 

 Resturi de carne și pește, gătite sau proaspete; Ouă întregi; 

 Resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă etc.); 

 Grăsimea și uleiuri de orice fel; 

 Excremente de câine, pisică sau umane; 

 Scutece de unică folosință; 

 Metal, sticlă, plastic; 

 Cenușă de la sobe (dacă sunt arși și cărbuni); 

 Resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 

 Lemn tratat sau vopsit; 

 Orice material care nu este organic sau biodegradabil. 

De ce nu se pot  composta aceste deșeuri? 

 Acestea dezechilibrează structura bogată în nutrienți a altor resturi vegetale și se descompun mult mai greu și la 

temperaturi mai înalte; 

 Atrag dăunătorii, rozătoarele și alte animale; 

 Mirosul ar deveni unul insuportabil, etc. 

Cu privire la deşeurile biodegradabile (compostabile), persoanele fizice şi juridice de pe raza comunei Padina, 

au următoarele obligaţii: 

 -Să colecteze selectiv deşeurile biodegradabile care se vor depozita în locuri potrivite din proprietatea 

peroanelor fizice şi juridice sau stabilite de adminilraţia publica locală.  

-Să depoziteze deşeurile biodegradabile din câmpuri agricole pentru a se composta.  

-Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile biodegradabile pe străzi, trotuare, parcuri, locuri de joacă, drumuri 

agricole, câmpuri virane, albii de râu sau pâraie etc.  

-Să sesizeze organele competente din cadrul Primăriei comunei Padina cu privire la abandonarea sau aruncarea 

deşeurilor biodegradabile de către persoane fizice şi/sau juridice în locuri nepermise.  


