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PROIECT DE HOTARARE 
 

Privind : stabilirea spatiilor destinate depozitarii temporare a deseurilor inerte, la nivelul fiecarei 
localitati din cadrul comunei Ulmu, provenite din activitatile de constructii si demolari; 

 
Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de  23 

aprilie 2020;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul 
Primariei Ulmu; 

Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In baza prevederilor art.4,lit.c,ale art.7,alin.3 si alin.6 din H.G.nr.349/2005 privind 

depozitarea deseurilor,cu modificarile si completarile ulterioare; 
Potrivit prevedrilor art.17,alin.2,lit.b din Legea nr.211/2011 privind regimul 

deseurilor,republicata, coroborate cu dispozitiile pct.2.1.1. din Sectiunea 2,,Criterii pentru 
acceptarea deseurilor la depozitare’’ din anexa la Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi 
Apelor nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de 
acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de deposit 
de deseuri,cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In		temeiul		art.	129,		alin	2,	lit.	(d),		alin	7,	lit.	(b),	art.	139,		alin	3,	lit.	(a),		art.	155,		alin	1,	lit.	
(c),		si	alin.	4,	lit.	(d)		precum	si	ale	art.	196,	alin.	1,	lit.	a	si	art.	197,	alin.	1,	2	si	4	din	OUG	nr.	57/2019	
privind	Codul	Administrativ	

 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art. 1 – Se stabilesc spatiile destinate depozitarii temporare a deseurilor inerte,la 
nivelul fiecarei localitati din cadrul comunei Ulmu ,provenite din activitatile de constructii 
si demolari dupa cum urmeaza: 

- In localitatea Ulmu              – spatiul Cvartal 77, P. 3354, T21, P, 137; 
- In localitatea Jugureanu      – spatiul langa Pod Jugureanu; 

Art. 2 –.Este interzisa depozitarea de catre persoanele fizice sau juridice a 
deseurilor de azbest(placi de azbociment utilizate la acoperirea cladirilor)cu incalcarea 
prevederilor HG nr.124/2003 privind prevenirea,reducerea si controlul poluarii mediului 
cu azbest cu modificarile si completarile ulterioare,precum si a altor materiale utilizate in 
constructii cu potential cancerigen sau allergen(vata de sticla,vata minerala bazaltica,etc); 
         Art. 3 – Primarul comunei Ulmu prin compartimentul de resort din cadrul aparatului 
de specialitate vor urmari respectarea masurilor de gestionare a deseurilor provenite din 
activitatile de constructive si demolare; 
           Art. 4 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta 
publica si comunicata celor interesati. 
 
 
 
 

INITIATOR PROIECT 
DE HOTARIRE 

PRIMAR, 


