HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării suprafeței de 13 400 mp, situată în intravilanul satului Ciugud în
vederea stocării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări
de pe raza UAT Ciugud
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară 17.09.2020;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării suprafeței de 13 400
mp, situată în intravilanul satului Ciugud în vederea stocării temporare a deşeurilor inerte rezultate din
activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Ciugud, proiect inițiat de primarul Comunei
Ciugud;
- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Achiziții Publice, Investiții și
Relații Publice;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe,
servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea
teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și
turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină,
relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
Având în vedere necesitatea asigurării continuității serviciului de salubrizare al Comunei
Ciugud;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 4 lit. c) și art. 7 alin. (3) şi alin. (6) din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu
modificările și completările ulterioare;
- din secțiunea “2.Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri inerte” din
Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare
de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit
de deşeuri;
- art. 17 alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 129 și art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea terenului în suprafață de 13 400 mp înscris în CF nr. 84771, situat
administrativ în intravilanul satului Ciugud, în vederea stocării temporare a deşeurilor inerte rezultate
din activităţi de construcţii și demolări de pe raza U.A.T. Ciugud, materializat în Planul de
amplasament și delimitare a imobilului, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă ca deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza
comunei Ciugud, să fie utilizate ca material de umplutură pentru lucrări de consolidare, reabilitare a
străzilor și a căilor de acces din comuna Ciugud.
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Art.3. Deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări, care pot fi stocate
temporar pe terenul menționat la art.1, sunt: beton și fracții separate de beton; țigle şi materiale
ceramice; cărămizi; pământ și pietre, inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără conținut
de substanțe periculoase și resturi de balast.
Art.4. Se interzice stocarea și depozitarea de deșeuri sau alte materiale care pot avea un impact
negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum și depozitarea acestora pe zona de
protecție a cursurilor de apă.
Art.5. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit
prevederilor Legii nr.554/2004.
Art.6. Hotărârea se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;
- Primarului comunei Ciugud;
- Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice;
- viceprimarului comunei Ciugud;
- 1 exemplar la dosar.
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Ciugud, 17.09.2020
Nr.86
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100%
din numărul consilierilor în funcţie

