
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA ZARNESTI 

CONSILIUL LOCAL 
                                              

 

 H O T A R A R E   
   Privind aprobarea planului de masuri  pentru colectarea selectiva a deseurilor 

in cadrul Primariei com. Zarnesti, jud. Buzau  
 

 
 

    Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 

   Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr.4452/2019 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.  

Zarnesti inreg. sub nr.4453/2019 ;   

- adresa Consiliului Judetean Buzau nr. 8214/07.06.2019; 

- prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European privind  

deseurile; 

- Legea nr. 132/30.06.2010 privind corectarea selectiva a deseurilor in  

institutiile publice; 

- Legea nr. 211/2011(republicata) privind regimul deseurilor; 

- H.G. nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestionarii deseurilor si pentru  

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv  deseurile periculoase; 

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si  

completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Dispozitia nr.168/12.06 /2019   privind desemnarea unui respeonsabil  

privind colectarea selectiva a deseurilor publice in institutiile publice; 

      In temeiul art. 45 alin(1),  art. 115 alin (1) lit.”b” din Legea administraţiei 

publice locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T A R Ă Ş T E : 
 

 
    Art.1. Se aproba Planul de masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor 
In cadrul Primariei com. Zarnesti, conform Anexei nr.1 care face parte integranta 

din prezenta hotarare 
    Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei, se imputerniceste Primarul, prin 

aparatul de specialitate. 



   Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite  

autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
                                         Presedinte de sedinta, 

                                                  Consilier, 
                                            Cristea   Valerica 
                                                       

   Nr.  25                                                                         
  Zarnesti  27.06.2019         

                                                                                    Contrasemneaza, 
                                                                                           Secretar, 
                                                                                  Baltateanu Argentina  

 
 
 

 
 

“Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in 
sedinta din 27.06.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 
215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi 

pentru, _____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in 
functie si ______consilieri prezenti la sedinta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 



          JUDEŢUL BUZĂU 

       COMUNA ZARNESTI 
                PRIMAR  

        Nr. 4452/07.06.2019   
 

 

 

                                   EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea planului de masuri  pentru colectarea 

selectiva a deseurilor in cadrul Primariei com. Zarnesti, jud. Buzau  
       

 

 

In temeiul prev. art. 6 din Legea 132/2010, fiecare institutie publica, are 
obligatia de a stabili responsabilitatea implementarii colectarii selective a 

deseurilor in cadrul institutiei in sarcina unui angajat din departamentul 
administrativ sau de a delega aceasta responsabilitate catre terti. Fiecare 

institutie publica, este obligata sa elaboreze un plan de masuri privind colectarea 
selectiva a propriilor deseuri. 
     Planul de masuri privind colectarea selectiva, va contine in mod obligatoriu, 

urmatoarele informatii: 
a) Numele si datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectartii  

selective la nivelul institutiei publice;  
b) Descierea organizarii colectarii selective( scop, tipuri de containere,  

planse cu precizarea amplasarii locatiilor); 

c) Obligatiile angajatilor si masurile aplicabile in cazul nerespectarii  
indatoririlor; 

d) modalitatea de stocare temporara a deseurilor colectate; 

e) programul de instruire a angajatilor privind colectarea selectiva a  
deseurilor; 

f) programul de raportare a rezultatelor; 
g) programul de informare a vizitatorilor institutiei publice; 
h) detaliile contractului de predare a deseurilor colectate selectiv 

Fiecare institutie publica este obligata sa tina evidenta cantitatilor de deseuri  
colectate selectiv. Deseurile colectate selectiv, vor fi cantarite la predare, iar 

cantitatile vor fi consemnate intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate 
selectiv, conform modelului prevazut in anexa la Legea 132/2010. Datele din 
registru vor fi raportate lunar, catre Agentia Nationala pentru protectia Mediului.                                                              
                                                   

 Primar, 
                                                         Lazar Alexandru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ROMANIA  

         JUDETUL BUZAU 



       COMUNA  ZARNESTI 

               Secretar   
        Nr.4453/07.06.2019 

 

R A P O R T 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea planului de masuri  pentru colectarea 
selectiva a deseurilor in cadrul Primariei com. Zarnesti, jud. Buzau  

 
 
     In temeiul prev. art. 6 din Legea 132/2010, fiecare institutie publica, are 

obligatia de a stabili responsabilitatea implementarii colectarii selective a 
deseurilor in cadrul institutiei in sarcina unui angajat din departamentul 

administrativ sau de a delega aceasta responsabilitate catre terti. Fiecare 
institutie publica, este obligata sa elaboreze un plan de masuri privind colectarea 
selectiva a propriilor deseuri. 

    Evidenta deseurilor se va tine pe articole, conform H.G. nr.856/2002 privind 
evidenta deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv 

deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, de catre responsabilul 
desemnat, intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate selectiv, 
conform modelului prevazut in anexa  la prezentul document, intocmit in baza 

prevederilor Legii 132/2010. 
     Planul de masuri privind colectarea selectiva, va contine in mod obligatoriu, 
urmatoarele informatii: 

a) Numele si datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectartii  
selective la nivelul institutiei publice;  

b) Descierea organizarii colectarii selective( scop, tipuri de containere, planse  
cu precizarea amplasarii locatiilor); 

c) Obligatiile angajatilor si masurile aplicabile in cazul nerespectarii  

indatoririlor; 
d) modalitatea de stocare temporara a deseurilor colectate; 
e) programul de instruire a angajatilor privind colectarea selectiva a deseurilor; 

f) programul de raportare a rezultatelor; 
g) programul de informare a vizitatorilor institutiei publice; 

h) detaliile contractului de predare a deseurilor colectate selectiv 
Fiecare institutie publica este obligata sa tina evidenta cantitatilor de deseuri  

colectate selectiv. Deseurile colectate selectiv, vor fi cantarite la predare, iar 

cantitatile vor fi consemnate intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate 
selectiv, conform modelului prevazut in anexa la Legea 132/2010. Datele din 

registru vor fi raportate lunar, catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.                                                              
                                        

Intocmit, 

  Inspector, 
   Grosu George  

 


