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PROIECT HOTĂRÂREA NR.42 

din data de 16 iulie 2021 

privind implementarea si gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile la nivelul comunei Vărădia 

de Mureş si colectarea separate a deseurilor biodegradabile 

 

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

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei privind implementarea si gestionarea deseurilor 

nepericuloase compostabile la nivelul comunei Vărădia de Mureş si colectarea separate a deseurilor 

biodegradabile; 

- raportul viceprimarului comunei privind implementarea si gestionarea deseurilor nepericuloase 

compostabile la nivelul comunei Vărădia de Mureş si colectarea separate a deseurilor biodegradabile; 

      In conformitate cu : 

-Legea nr.181/20.08.2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile 

-art.129 alin. (1), alin (2) lit. „b”, art. 136 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului cu nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, __ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de __ voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea absolută; 

    In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

ART.1. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, autoritatea publică locală a comunei Vărădia de 

Mureş împreună cu SC Consult Soc Centrum SRL, trebuie sa treaca la implementarea si gestionarea 

sistemului de colectare separata a deseurilor biodegradabile, sa extinda colectarea separata din usa in usa 

a biodeseurilor, dublată de implementarea schemei „plateste pentru cat arunci“ si sa incurajeze 

compostarea individuala in gospodariile populatiei. 

ART.2. Colectarea separata a deseurilor biodegradabile destinata compostarii/digestiei anaerobe este 

obligatorie din usa in usa sau prin aport voluntar. 

Art.3. (1) Deseurile biodegradabile produse în gospodăriile populației, se vor composta individual în 

containere de compostare (cutii de plastic primite) sau realizate din paleți sau scânduri din lemn echipate 

corespunzător. 

(2) Deșeurile adecvate pentru compostarea în gospodărie sunt:resturi de fructe și legume proaspete 

sau gătite, resturi de pâine și cereal, zaț de cafea și resturi de ceai, păr și blană; găinaț și bălegar de cal, 

vacă, porc, capră, oaie, iepure, haine vechi din bumbac sau lână mărunțite, coji de ouă mărunțite, coji de 

nucă, cenușa de la sobe (când se arde numai lemn), rumeguș, 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. 

     (3)Deșeurile adecvate pentru compostarea în gospodărie sunt: resturi de carne și pește, gătite sau 

proaspete, resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă etc.), ouă întregi, grăsimi 

animale și uleiuri vegetale, excremente de câine, pisică sau umane, scutece/tampoane, metal, sticlă, 
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plastic, cenușă de la sobe (dacă sunt arși și cărbuni), resturi vegetale din curte tratate cu pesticide, lemn 

tratat sau vopsit. 

ART.4. Persoanele fizice si juridice care genereaza deseuri biodegradabile și care nu se pot compsta 

individual, au obligatia sa depună aceste deseuri numai în spațiile stabilite în acest scop sau să le predea 

operatorilor autorizati pentru colectarea lor. 

ART.5. Se va asigura informarea cetatenilor prin mijloace adecvate si prin publicarea pe site-ul propriu 

asupra sistemului de gestionare al deseurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului. 

ART.6. Hotararea va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Vărădia de Mureş. 

 

INIȚIATOR, 

Primar, 

Miculit Crina 


