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HOTARAREA nr. 27 
privind stabilirea locatiei pentru depozitarea temporara a ambalajelor si 
deseurilor de amblaje colectate de pe domeniul public al comunei Ziduri, 

judetul Buzau 
 

 Consiliul local al comunei Ziduri, judetul Buzau,  
 Avand in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului inregistrat la nr. 4617/23.06.2022; 
 -raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 
4618/23.06.2022; 
 -avizul cu caracter consultativ  al comisiei de specialitate a Consiliului local 
Ziduri nr. 146/2022; 

-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind 
regimul deseurilor; 

-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind 
protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.129 alin.(2), lit.’’d’’ si alin.(7), lit.’’i’’ din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr.57/2019 priivnd Codul adminsitrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.139 alin.(1), coroborat cu art.5, lit.’’ee’ si alin.(5), lit.’’c’’, 
art.196 alin.(1), lit.’’a’’ din  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 priivnd Codul adminsitrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 

  Art.1.Se stabileste locatia  pentru depozitarea temporara a ambalajelor si 
deseurilor de amblaje colectate de pe domeniul public al comunei Ziduri, judetul 
Buzau, in spatiul ( magazia), situat in curtea Primăriei Comunei Ziduri 
 Art.2.Preluarea deseurilor din spatiul prevazut la art.1, in vederea 
valorificarii se face de catre SC RER Buzau. 
 Art.3.Prezenta va fi adusa la indeplinire de Primarul comunei prin 
compartimentele de specialitate. 

Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica va 
comunica si inainta prezenta hotarare persoanelor, autoritatilor si institutiilor 
interesate in termenele si conditiile stabilite de lege. 

 
 

     Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Alecu Maria                                             Secretar general, 
                                                Racovanu Mariana 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  
14.07.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul 
administrativ nr. 57/2019, cu un număr de 11 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
totalul de 13 consilieri în funcţie şi 11 prezenţi la şedinţă. 
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