
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA CERNĂTESTI 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                       
H O T A R A R  E 

privind aprobarea depozitării temporare a deșeurilor 
biodegradabile,  

 pe raza  comunei  Cernătesti, județul Buzău 
 

 Consiliul local al comunei Cernătesti, judetul Buzau; 

 Avand în vedere: 
 -  referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 
136/04.05.2021; 
 - rapoartele de  avizare  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local al Comunei  Cerenătesti, județul Buzău; 

 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului înregistrat sub nr. 137/04.05.2021; 

- prevederile art. 4, art. 17, art. 20, art. 31, art. 59 alin. (1) pct. A, lit. e) si 

alin. (2), art. 61 și pct. 3 din Anexa nr. 1 din Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 2 lit. b) pct. (7) din Legea nr. 181/2020 privind gestionarea 
deșeurilor nepericuloase compostabile; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin.(7), lit. i) și lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(1)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 Art.1.(1) Se stabilește locația de depozitare provizorie a deșeurilor 

biodegradabile, derulate pe raza U.A.T. comuna Cernătesti, conform Planului 
de amplasament prevăzut în Anexa nr.1 , parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
(2). Terenul prevăzut la alin. (1), face parte din domeniul public al 

comunei Cernătesti, sat Manasia, categoria de folosintă - teren neproductiv, 
în suprafată totală de 1000 mp,  va fi utilizat temporar pentru depozitarea 
deseurilor inerte si celor biodegradabile. 

Art. 2. Conform art. 61, alin. (1), lit. a) și b) din Legea nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, contraventiile se sancționează cu amenda iar 

constatarea și aplicarea acestora se realizează de către persoanele din cadrul 
compartimentelor de specialitate ale primarului comunei, împuternicite, în 

acest sens. 
 

 Art.3. Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, iar secretarul  
general al comunei o va aduce la cunostinta publică si o va comunica 
autoritatilor și instituțiilor interesate. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Sercăianu Valerică 

   Nr.  ...                                                                                                      
      CONTRASEMNEAZĂ, 

Cernatesti, 27 MAI 2021                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T. 
CERNĂTESTI,                                                                                                                                                                                                                               

                                       Doru-Vasile Dumitrascu 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernătesti în ședința 

din data de 27.05.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din O.U.G. nr. 57/2019 



privind Codul administrativ, cu un număr de .... voturi pentru,  ...  abțineri, 0 voturi 

împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la ședință. 

 


