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 HOTARAREA nr. 41 
privind aprobarea inființării unei rampe pentru depozitarea 

deșeurilor rezultate din construcții și demolări 
 

 
 Consiliul local al comunei Ziduri, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub nr. 
7396/08.11.2021 ; 
 -avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 247/25.11.2021; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului inregistrat sub nr. 7397/08.11.2021; 

- O.U.G. nr. 92/2021,  privind regimul deşeurilor ; 
- Plan de amplasament si delimitare a imobilului, teren în suprafață de 

10.038 mp., tarlaua 37, parcela nr. 390; 
- H.C.L. nr.9/2002 privind aprobarea bunurilor care fac parte din 

domeniul privat al comunei, 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 A R A S T E : 
 
 Art.1.(1) Se aprobă  inființarea unei rampe pentru depozitarea 
deșeurilor rezultate din construcții și demolări, situată în comuna Ziduri, 
județul Buzău. 

         (2). Terenul prevăzut la alin. (1), în suprafață de 10.038 mp., 
face parte din domeniul privat al comunei, este situat în extravilanul satului 
Costieni,  T -37, parcela 390. 
 Art.2. Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, iar secretarul  
general al comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica 
autoritatilor și instituțiilor interesate. 
                                                                                              

            
                                                                                                                                                                                                                                                                      

          Preşedinte de şedinţă,                Contrasemnează, 
             Poșircă Elena                                         Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.11.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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