
  

                                       

                                 
                           

privind stabilirea unei suprafețe de teren aparținând  domeniului privat al comunei 
Horodniceni în vederea depozitării temporare a deșeurilor vegetale și a deșeurilor 

inerte generate de activităţi de construcţie şi demolări de pe raza comunei 
Horodniceni, județul Suceava 

  

Având în vedere: 

a) prevederile art.17 alin. (4), alin. (5) lit. n), art. 60 din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 

privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

b) prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;  

c) prevederile pct.2 din Sectiunea 2 din Ordinul nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de 

acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de 

deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri cu modificările si completările 

ulterioare; 

d) prevederile art.2 alin.(3), art.8 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;   

e) prevederile Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

f) prevederile art.129 alin.2 lit. d) si alin.(7) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

g) prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

  luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 41 din 25.05.2022 însoțit de:  

   a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 1821 
din 25.05.2022;  
   b) raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 1822 din 25.05.2022 ;  

   c) avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului local  

   

    în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. c),  art. 139 alin. 

(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

    Art. 1.-  (1) Se aprobă ca suprafața de teren de 5.400 mp,  situată în extravilanul comunei 

Horodniceni, în tarlaua Hara, parcela 1 N, categoria de folosință- teren neproductiv, aparținând 

domeniului privat al comunei Horodniceni, să fie utilizată pentru depozitarea temporară a 

deșeurilor vegetale și a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe 

raza comunei Horodniceni, județul Suceava.  
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(2) Suprafața de teren prevazută la alin.1 este identificată conform planului de amplasament și 

delimitare a imobilului scara 1:1000 prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

    Art. 2.- (1) Se aprobă executarea lucrărilor de împrejmuire a suprafeței prevăzute la art.1 și 

instalarea unei camere de supraveghere video în vederea prevenirii și sancționării depozitării 

necontrolate a deșeurilor, pentru care se alocă din bugetul local al comunei Horodniceni suma de 

35.000 lei.  

   (2) Plata lucrărilor se va suporta din bugetul local de la cap. 74.02- Protecția mediului.  

   Art. 3. -  (1) Deșeurile inerte generate din activități de construcții și demolări, care pot fi stocate 

temporar sunt: beton, fracții separate de beton, pământ și pietre, resturi de balast, sticlă, 

cărămizi, ţigle și materiale ceramice inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără 

conținut de substanțe periculoase. 

(2) Deșeurile inerte rezultate din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza comunei 

Horodniceni vor fi utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, făgașe şi torenţi (forme 

de eroziune de suprafață), reabilitare, consolidare a drumurilor din comună. 

   Art. 4.-  (1) Se interzice stocarea şi depozitarea de deşeuri sau alte materiale care pot avea un 

impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător.  

     (2) Depozitarea în spațiul prevăzut la art. 1 alin. (1) a  altor tipuri de deșeuri, în afară de 

deșeurile din resturi vegetale și deșeurile inerte generate din activități de construcții și demolări, 

se sancționează cu amendă de la 3.000 la 15.000 lei.  

     (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (2) se va face de către 

persoanele împuternicite de primarul comunei Horodniceni prin act administrativ. Sumele 

provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.   
   Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, Companiei Naționale de 

Investiții CNI SA și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se 

publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de 

internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
CONSILIER LOCAL,  

 ……………….…………………… 
C o z m a  A r s i n i c a   

Contrasemnează pentru legalitate : 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

HORODNICENI , 
 

….…………………………............... 
Luiza-Maria MITROFAN  
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