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HOTARAREA nr. 28 
privind instituirea unor puncte de colectare a deşeurilor pe raza comunei 

ZIDURI, județul BUZĂU 
 

 
   Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzãu,  

Având in vedere: 
- referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 4670/24.06.2022;   
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4671/24.06.2022; 
- avizul cu caracter consultativ ale comisiei de specialitate a Consiliului local Ziduri 
- prevederile art. 60 alin.1 pct.A lit.d şi lit.h) si alin.(2) din O.U.G. 92/2021 privind 
regimul deșeurilor; 
- prevederile art.10 alin.(2) lit.c) din OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice; 
        In temeiul prevederile art.129 alin.2 lit. d) si alin.(7) lit. i), art.139 alin.(1) şi 
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE :  

 
Art.1 (1) Se aprobă, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără 

plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, 
ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi 
acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, constituirea 
următoarelor puncte de colectare a deşeurilor, în conformitate cu anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

(2) Pentru colectarea deşeurilor din lemn şi ambalaje şi deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), deşeuri de baterii şi acumulatori şi 
deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, operatorul serviciului de salubrizare 
activitatea de colectare separat şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori va prezenta autorităţii 
administraţiei publice locale care va aduce la cunoştinţa celor interesaţi, un 
program de colectare trimestrială, din poartă în poartă, pentru aceste deşeuri. 

(3) Se aprobă constituirea următoarelor puncte de colectare separată a 
deşeurilor periculoase provenite de la populaţie, în conformitate cu anexa nr.2 la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcinează  primarul si 
viceprimarul comunei Ziduri.  

Art.3.Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţã publicã, va 
comunica şi înainta prezenta hotãrare persoanelor, autoritãţilor şi instituţiilor 
interesate în termenele şi condiţiile 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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