
ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 67 din 13.08,2021

privind inchiderea gropii pentru depozitarea degeurilor din construclii existenti in punctul

,,Obreja" 16ngd fosta groapi de gunoi pi stabilirea unei alte localii pentru deschiderea unei alte

gropi pentru depozitarea degeurilor din construclii

Consiliul Local Polovragi, judelul Gorj,

Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului nr. 7065/06'08.2021,
- Art. 129 alin. T lit. ti art. 1.36 alin. l OUG nr.57lzoLt privind Codul Administrativ, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare,
- HotdrSrea Consiliului Local Polovragi nr. 81 din 26.L1.20t8 privind gestionarea

degeurilor rezultate din activitilile de constructii 5i demolSri, s

- Nota de constatare nr. 7033/05.08.2O2La GSrzii Nalionale de Mediu,

- HotS16rea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea de5eurilor, actualizate;

- Hotirdrea Guvernului nr.856l2O02 privind evidenla gestiunii de5eurilor 5i pentru

aprobarea listei cuprinz6nd de5eurile, inclusiv degeurile periculoase, actualizat;;
- Legea nr.27!/201.1 privind regimul de5eurilor, republicat5;
- Legea nr.LOL/2006 serviciului de salubrizare a localitSlilor, republicatS;

- Ordonanla de Urgenld nr.t95l2OO5 privind proteclia mediului, actualizatS;

- Ordona n\a nr.2!12002 privind gospoddrirea localit5lilor urbane 5i rurale, actualizatd;

- Raportul de specialitate nr. 7066106.O8.202L,

- Rapoartelede avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

- in temeiul art. 139 alin. (L) din OUG nr. 57l2OI9 privind acodul Administrativ, cu

modificirile 5i completdrile ulterioare,

HOTARASTE

Art.l. incepfind cu data de 16 august 2O2L se inchide gfoapa de'depozitare a degeurilor

din construclii existenti in punctul ,,Obreja" l6ngd fosta groapi de gunoi 9i se aprobi

deschiderea unei noi gropi pentru depozitarea degeurilor din construclii t*ot in punctul ,,Obreia"

ce va fi special amenajati de la interseclia Strdzii Oltelului cu strada Drumul Carelor pdni la

limita de Sud a lslazului Comunal Obreja cu persoane fizice.

Art. Z, Degeurile din construclii gi demoldri, corespunzitoare codurilor de deSeuri

prevdzute la categoria 17 din anexa nr,2la Hotdr6rea Guvernului nr.856/2002 (deSeurile

rezultate din activitSlile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a

construcliilor civile, a construc!iilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de

transport, precum gi a activitililor de dragare gi decolmatare, precum 5i materiale excavate in

timpul activitSlilor de construire, dezafectare, dragare, etc. - sol, pietri5, argili, nisip, roci,

\,



resturi vegetale), cu exceptia celor periculoase, pot fi depozitate intr-un loc special amenajat in
punctul ,,Obreia" de la intersecfia Strizii Oltelului cu strada Drumul Carelor p6ni la limita de
sud a lslazului Comunal Obreja cu persoane fizice.

Art. 3. Prevederile Hotdrdrii Consiliului Local Polovragi nr. 81 din Z6.L1,.2OLg privind
gestionarea deSeurilor rezultate din activitSfile de construclii gi demolSri, se modificS si se
completeazd in mod corespunzitor cu prevederile prezentei hoti16ri.

Art.4. Prezenta hotirSre va fi adusS la cunostin!5 publici gi va fi comunicati lnstitutiei
Prefectului Gorj.

Hotir6rea a fost adoptatd in Sedinta extraordinari a Consiliului Local polovragi din data
de 13 august2o2l' cu ll voturi pentru din ll consilieri prezen{i din ll consilieriin funclie

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secreta r general comu n5, Bidila Liliana-Elena

PRE$ED|NTE DE SEDIN

N14i


