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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

HOTĂRÂREA nr. 40 din 10.08.2021 
 

 
privind amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor 

voluminoase: textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și 
electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor 
provenite din construcții și demolări   

  
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
x referatul de aprobare a Primarului comunei Valea Râmnicului  înregistrată  la    

nr. 6246 din 06.08.2021; 
x raportul de avizare al doamnei  Oancea Marilena – responsabil mediu înreg.la    

nr. 6247 din 06.08.2021; 
x raportul de avizare  al Comisiei  de  specialitate  a  Consiliului local  înreg. la    

nr. 6248  din 06.08.2021; 
x solicitărilor cetățenilor de pe raza comunei Valea Râmnicului pentru ridicarea 

deșeurilor voluminoase;  
x prevederile art.20 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
x prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase pe teritoriul României; 
x prevederile nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;  
x prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului; 
x prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 
x prevederile art.129 alin.2 lit.d și alin.7 lit.i și lit.n din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ ;  
x În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și 

alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se aprobă amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: 
textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, în satul Oreavul, 
strada Primăverii, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău,  după cum urmează:  
 

- Fosta sală de festivități Oreavul (4 săli) ; 
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Art.2. Se aprobă  amenajarea temporară a unei rampe pentru depozitarea deșeurilor 
provenite din construcții și demolări în satul Rubla, punctul Motor, comuna Valea 
Râmnicului, în suprafață de 2000 mp, împrejmuită.   
 
 Art.3.Se aprobă Regulamentul privind colectarea, depozitarea temporară, 
valorificarea/reciclarea deșeurilor voluminoase, deșeurilor textile, deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice provenite  de la persoane fizice de pe teritoriul 
comunei Valea Ramnicului, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 
Art.4.Se aprobă Regulamentul privind utilizarea rampei pentru depozitarea deșeurilor 
provenite din construcții și demolări de pe teritoriul comunei Valea Ramnicului, conform 
Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.5.Viceprimarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
Art.6.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
 

      10.08.2021                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                           
               Spiridon Vasile                      Secretar general, 

                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința de 

extraordinară din 10.08.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de  14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință.       
  

 



       Anexa nr.1 la HCL nr.40 /2021 

 

Regulament  

 

privind  colectarea, depozitarea temporara, valorificarea/reciclarea deșeurilor 
voluminoase, deșeurilor textile, deșeurilor de echipamente electrice si electronice 
provenite  de la persoane fizice de pe teritoriul administrativ al comunei Valea 
Ramnicului  

 

Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind gestionarea deseurilor 
voluminoase,deseurilor textile ,deseurilor de echipamente electrice si 
electronice,conditii ce trebuie indeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de 
deseuri in conditii de siguranta si protectia mediului ,cresterea gradului de 
valorificare si reciclare a acestora ,precum si reducerea cantitatii si gradului de 
periculozitate a deseurilor rezultate din gospodarii un conformitate cu prevederile 
urmatoarelor acte normative: 

-LEGEA NR 211/2011 republicata, privind regimul deseurilor , 

-HG NR 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe 
teritoriul Romaniei; 

-OG nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 

-OUG  nr 195/2005 privind protectia mediului; 

 Deseuri voluminoase –  deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită 
dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită 
o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și 
transportului. 

 Deseuri Textile-Imbracaminte / diverse tipuri de materiale textile .Imbracamintea 
se va colecta numai in saci din plastic/rafie ,iar sacul sa fie identificat prin eticheta 
pe care sa fie mentionata felul (dama ,barbati,copii). 

DEEE –URI – echipamente electrice si electronice constituie deseuri in sensul pct 9 
din anexa nr 1 la Legea nr 211/2011 privind regimul deseurlor ,republicata ,inclusiv 
componentele ,subansablele si produsele consumabile care fac parte integranta din 
produs in momentul in care acesta devine deseu    

 PUNCT DE COLECTARE –spatiu ce apartine Colectorului unde se colecteaza si 
se depoziteaza difertite tipuri de deseuri. 



 Producator de deseuri –orice persoana fizica sau juridica a acarei activitate 
genereaza tipurile de desuri mentionate anterior. 

 

                     LISTA DESEURILOR ACCEPTATE  LA PUNCTUL DE COLECTARE 

NR 
CRT 

DENUMIRE DESEU MOD DE AMBALARE  

ACCEPATE  

1 CANAPELE UZATE /FOTOLII /MOBILIER VECHI 
/SALTELE/USI/TOCURI DE 
USI/BIROURI/ETAJERE/COMODE /CALORIFERE 

VRAC 

2. COVOARE/MOCHETE VECHI/CARPETE VRAC 

3. OBIECTE SANITARE  

VASE DE 
TOALETA/CAZI/LAVOARE/CHIVETE/BIDEURI/SUPORTURI 
PROSOAPE /ROBINETI/CABINE DE DUȘ/REZERVOARE DE 
APA VASE TOALETA  

VRAC 

4. DEȘEURI TEXTILE  
IMBRACAMINTE /INCALTAMINTE 

SACI PLASTIC/RAFIE CU 
ETICHETA IN CARE SA SE 
SPECIFICE CE TIP 
CONTINE (EX 
IMBRCAMINTE 
COPII/BARBATI/DAMA 

5. ANVELOPE UZATE  VRAC 

6. DEȘEURI ECHIPAMNETE ELECTRICE,ELECTRONICE 
,ELECTROCASNICE 

Frigidere,aragaze,aer conditionat ,laptop,pc –uri,mouse tastaturi 
,cuptoare cu microunde ,prajitoare de paine,roboti de 
bucatarie,plite,cuptoare electrice,tv crt /led/plasma/boxe,lazi 
frigorifice,combine frigorifice,ventilatoare laptopuri, 

VRAC 

7 Ulei alimentar utilizat  in bucatarii particulare /grasime animala 
folosita.(nu este necesara filtrarea acestora). 

RECIPIENTE DIN 
PLASTIC 1L/5L/ 

 

 Transportatorul de deseuri - Orice persoana fizica alta decat producatorul de 
deseuri ,care transporta deseurile la punctele de colectare infiintate in acest scop in 
comuna Valea Ramnicului . 



1.Producatorul de deseuri are obligatia de a anunta  autoritatea publica locala 
(primaria ) cu maxim 24 h inainte de efectuarea transportului ,prin solicitare scrisa 
la sediul primariei sau prin email si va completa formularul privind transportul 
deseurilor . 

2.Pe baza cererii se va stabili data si ora la care poate fi efectuat transportul 
deseurilor la punctul de colectare. 

3.Punctul de colectare stabilit prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Valea 
Ramnicului privind depozitarea deseurilor mentionate in prezentul regulament se 
afla in satul Oreavul ,strada Primaverii (Sala de Festivitati Oreavul). 

4. PROGRAM DE FUNCTIONARE PUNCT DE COLECTARE  

        LUNI            JOI  

 ORELE 10-13 ORELE 14-17 

*programul poate suferi modificari in functie de solicitari. 

5.Dupa descarcarea deseurilor ,producatorul se comneaza intr-un registru cu 
urmatoarele date: 

-nume,prenume,adresa,nr de telefon,tipul de deȘeu ,cantitate ,data 
colectarii,semnatura . 

6.Spatiile amenajate sunt puse la dispozitia cetatenilor comunei Valea Ramnicului 
GRATUIT ,de catre primarie. 

7.Primaria Comunei Valea Ramnicului are obligatia sa elimine deȘeurile colectate 
de la cetateni numai prin societati autorizate si intocmirea tuturor documentelor 
necesare acestei activitati. 

8.Transportul deseurilor se va efectua  cu mijloace proprii/inchiriate  respectand 
urmatoarea procedura: 

-transportul deseurilor se va realiza numai dupa completarea formularului de 
incarcare –descarcare deseuri nepericuloase ,al carui model este prevazut in anexa 
nr 3 la HG 1061/2008ș 

- Transportul deseurilor se va realiza folosind autovehicule adecvate pentru a fi 
transportate si descarcate in conditii de siguranta . 

 9. Producatorul de deseuri /transportatorul are urmatoarele obligatii : 

-sa nu depoziteze sau sa abandoneze deșeurile pe domeniul public al comunei 
Valea Ramnicului ,judetul Buzau. 

-sa depoziteze deseurile numai la punctul de colectare amenajat special conform 
hotararii consiului local  



-sa evite pe parcursul transportului catre punctul de colectare ,murdarirea cailor 
publice cu deseurile transportate, 

 

        SANCTIUNI  

 

1.Nerespectarea obligatiilor prevazute la art 6 constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1500-2000 lei pentru persoanele fizice si cu 
amenda cuprinsa intre 2000-2500 lei pentru persoane juridice. 

2.Persoanele sanctionate vor avea obligatia de a iginiza si a repune in istuatia 
anterioara spatiul unde ,in mod nepermis ,au depozitat deseurile . 

 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor stabilite prin prezentul 
regulament se face prin proces –verbal de contraventie incheiat de catre politistii 
din cadrul  Biroului  Politiei Locale al Comunei Valea Ramnicului /persoane 
imputernicite in acest scopmprin dispozitia primarului. 

3,Contravenientul poate achita in termen de 15 zile de la data inmanarii procesului-
verbal ori,dupa caz,de la data comunicarii acestuia ,jumatate din minimul amenzii 
prevazute in actul normativ . 

4. Impotriva procesului verbal de constatarea contraventiei si de aplicare a 
sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zilev de la data inmanarii sau 
comunicarii acesteia.Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a 
fost savarsita contraventia .Procesul –Verbal ne atacat in termen de 15 zile de la 
inmanare sau de la comunicare ,precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin  
care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu ,fara vreo alta formalitate. 

 

  Inspector , 
Ing. Oancea Marilena 

 



     Anexa nr.2 la HCL nr. 40/2021 

 

REGULAMENT  

PENTRU UTILIZAREA RAMPEI INFIINTATE IN SCOPUL DEPOZITARII 

DEȘEURILOR REZULTATE DIN CONSTRUCȚII SI DEMOLARI  

 

 

CAP. I.  

DISPOZITII GENERALE  

 

ART.1. (1) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind gestionarea 

deseurilor din constructii si demolari, conditii ce trebuie indeplinite pentru gestionarea 

acestor tipuri de deseuri in conditii de siguranta si protectia mediului, cresterea gradului de 

valorificare si reciclare a acestora, precum si reducerea cantitatii si gradului de periculozitate 

a deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari in conformitate cu prevederile 

urmatoarelor acte normative:  

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

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe 

teritoriul Romaniei;  

- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;  

- O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului;  

(2).Deseurile din constructii si demolari sunt deseurile rezultate din activitatile de 

construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolarea constructiilor civile, a 

constructiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport, precum si a 

activitatilor de dragare si colmatare.  

(3).Tipurile si codurile deseurilor care rezulta din lucrarile de constructii si demolari sunt 

prezentate in tabelul de mai jos:  

COD DESEU DENUMIRE DESEU 
17 01 Beton, caramizi, tigle si materiale 

ceramice 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Caramizi 
17 01 03 Tigle si produse ceramice 
17 01 07 Amestecuri de beton, caramizi, tigle sau 

materiale ceramice 

17 03 Amestecuri bituminoase 
17 03 02 Asfalturi 

17 05 Pamant si pietre 
17 05 04 Pamant si pietre 

17 08 Materiale de constructii pe baza de gips 
17 08 02 Materiale de constructii pe baza de gips 
  



(4).Producator de deseuri – orice persoana fizica sau juridica a carei activitate genereaza 

tipurile de deseuri mentionate la alin.(2) si alin.(3).  

(5).Transportator de deseuri – orice persoana fizica sau juridica, alta decat producatorul 

de deseuri, care transporta deseurile la rampa infiintata in acest scop.  

(6).Prezentul regulament s-a intocmit cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare 

privind gestionarea desaeurilor din constructii si demolari.  

 

CAPITOLUL II  

TRANSPORTUL DESEURILOR  

ART.2(1)Producatorii de deseuri/transportatorii le vor transporta, cu mijloace 

propria/inchiriate, la rampa infiintata in acest scop, respectand urmatoarea procedura: 

-transportul deseurilor se va realiza numai dupa completarea formularului de incarcare –
descarcare deseuri nepericuloase ,al carui model este prevazut in anexa nr 3 la HG 1061/2008 

- Transportul deseurilor se va realiza folosind autovehicule adecvate pentru a fi transportate si 

descarcate in conditii de siguranta . 

-Transportul deseurilor provenite din constructii si demolari se va realiza numai cu vehicolul 

primariei . 

-Producatorul  de deseuri  va achita Primariei Comunei Valea Ramnicului, prin 

Compartimentul Impozite si taxe tariful de 100 lei/mc, care include transport si depozitare . 

 (2). Producatorul de deseuri /transportatorul are urmatoarele obligatii : 

-sa nu depoziteze sau sa abndoneze deseurile pen domeniul public al comunei Valea 

Ramnicului ,judetul Buzau. 

-sa depoziteze deseurile numai la punctul de colectare amenajat special conform hotararii 

consiului local  

-sa evite pe parcursul transportului catre punctul de colectare ,murdarirea cailor publice cu 

deseurile transportate, 

 

        SANCTIUNI  

1.Nerespectarea obligatiilor prevazute la art 6 constituie contraventie si se sanctioneaza cu 

amenda cuprinsa intre 1500-2000 lei pentru persoanele fizice si cu amenda cuprinsa intre 

2000-2500 lei pentru persoane juridice. 

2,Persoanele sanctionate vor avea obligatia de a iginiza si a repune in istuatia anterioara 

spatiul unde ,in mod nepermis ,au depozitat deseurile . 

 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor stabilite prin prezentul regulament se 

face prin proces –verbal de contraventie incheiat de catre politistii din cadrul  Biroului  

Politiei Locale al Comunei Valea Ramnicului /persoane imputernicite in acest scopmprin 

dispozitia primarului. 



3.Contravenientul poate achita in termen de 15 zile de la data inmanarii procesului-verbal 

ori,dupa caz,de la data comunicarii acestuia ,jumatate din minimul amenzii prevazute in actul 

normativ . 

4. Impotriva procesului verbal de constatarea contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate 

face plangere in termen de 15 zilev de la data inmanarii sau comunicarii acesteia.Plangerea se 

depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia .Procesul –Verbal 

ne atacat in termen de 15 zile de la inmanare sau de la comunicare ,precum si hotararea 

judecatoreasca irevocabila prin  care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu ,fara 

vreo alta formalitate. 

   

Inspector , 
Ing. Oancea Marilena 
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