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HOTĂRÂREA NR.40 

din data de 16 iulie 2021 

privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării  

temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări  

de pe raza UAT Vărădia de Mureș 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

Având în vedere : 

- referat de aprobare a primarului prin care propune stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea 

depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT 

Vărădia de Mureș;  

- raportul viceprimarului privind stabilirea suprafețelor de teren, în vederea depozitării temporare a 

deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Vărădia de Mureș;  

- prevederile art.17, alin.(3) , art.59 alin.(1), pct.”A” și alin.(2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul  

deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.4 lit.”c”, art.7, alin.(3), art.9 alin.(1), anexa nr. 1, lit.”f” din HG nr.349/2005 privind  

depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile pct.2 din Secțiunea 2 din Ordinul nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi  

procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în  

fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul  

României-Anexa 3, cu modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

          În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”d”, și alin. (7) lit. ”i”, art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. ”a” 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

 

Art.1. Se aprobă ca terenul situat la ieșirea din localitatea Julița înspre localitatea Baia, pe partea dreaptă, 

în locul numit Rât, în suprafață de 700 mp, aparținând domeniului public al comunei Vărădia de Mureş,  să 

fie utilizat pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și 

demolări și a deșeurilor de origine vegetale de pe spațiile publice și de la populație. 

Art.2. (1) 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, caramizi, țigle și materiale 

ceramice inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase.  

(2) Deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza comunei Vărădia de Mureş 

vor fi utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, făgașe și torenți (forme de eroziune de 

suprafață), reabilitare, consolidare a drumurilor din comună.  
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Art.3. Se interzice stocarea și depozitarea de deșeuri sau alte materiale care pot avea un impact negativ 

asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum și depozitarea pe zona de protecție a cursurilor 

de apă.  

Art.4. Secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei 

hotărâri precum și transmitere acesteia autorităților și persoanelor interesate. 

 

 

PRESEDINTE, 

                                               

                                   Cristian Craiu 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 40/30.07.2021 
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Nr. crt. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei responsabile sa 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate: x simpla  □ absoluta  □ 

calificata2 
30.07.2021   

2 Comunicarea catre primar2) …/…/2021   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) …/…/2021   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) …/…/2021   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) …/…/2021   

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz …/…/2021   

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:  

1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile 

se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 

2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 

3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile 

lucratoare de la data adoptarii ... 

4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 

5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la 

data comunicarii oficiale catre prefect.“ 

6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 

7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se 

adreseaza.“ 

   1 Se completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local. 

   2 Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local. 
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