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PROIECT

HOTĂRÂRE

privind sistarea activitatii de depozitare a deseurilor municipale la Rampa de
Deseuri menajere, depozit neconform clasa b, situata in extravilanul orasului

Rupea, la 6 Km stanga DJ Rupea- Homorod

Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica, lunara ordinara
in data de 21.09.2017

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului orasului Rupea,  in calitate de initiator al
proiectului de hotarare;

Având în vedere Raportul de specialitate elaborat de Secretarul orasului Rupea
Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu

completarile si modificarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. 1 din H.G. nr. 349/2005- privind depozitarea

deşeurilor, cu modificarile si completările ulterioare;
In baza Art.8 alin.1 din Legea 51/2006- privind serviciile comunitare de utilităţi

publice,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin(2), lit.d), ale alin. (4) lit. f),  ale alin. (6) pct. 9 si 14   si ale

art. 54 alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

În baza art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba sistarea activitatii de depozitare a deseurilor municipale la

Rampa de Deseuri menajere, depozit neconform clasa b situata in extravilanul
orasului Rupea, la 6 Km stanga DJ Rupea- Homorod

Art. 2. Activitatea de depozitare a deseurilor a fost sistata incepand cu data
de 16 iulie 2017, data la care si-a incetat valabilitatea Autorizatia de Mediu nr.
316/02.12.2009 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.

Art. 3 Lucrarile de inchidere a depozitului mentionat la art. 1 vor fi finalizate ,
conform Directivei 1999/31/EC pana la 16 iulie 2019- termen final.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul
orasului Rupea si SC Serviciul Public Rupea SRL

INITIATOR VIZAT PENTRU LEGALITATE
PRIMAR Secretarul  orasului Rupea
Ec. Nicolae Liviu Bardas jr. Ioana Madalina Roman
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RAPORT DE SPECILITATE

privind sistarea activitatii de depozitare a deseurilor municipale la Rampa de
Deseuri menajere, depozit neconform clasa b, situata in extravilanul orasului

Rupea, la 6 Km stanga DJ Rupea- Homorod

Avand in vedere faptul ca in conformitate cu Autorizatia de Mediu nr. 316/02.12.2009
transferata cu Decizia nr. 68T din 06.03.2012 si modificata cu decizia nr. 27M din
31.05.2015 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Brasov , activitatea de depozitare la
Depozitul Neconform Clasa b din zona localitatii Rupea  s- a sistat incepand cu data de
16.07.2017, data la care a expirat valabilitatea autorizatiei de mediu

Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 1 din  H.G. nr. 349/2005- privind depozitarea
deşeurilor, cu modificarile si  completările ulterioare;

In baza Art.8 alin.1 din Legea 51/2006- privind serviciile comunitare de utilităţi
publice,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin(2), lit.d), ale alin. (4) lit. f),  ale alin. (6) pct. 9 si
14   si ale art. 54 alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

În baza art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesara adoptarea unei hotarari a
Consiliului local prin care sa se ia act de sistarea activitatii de depozitare a deseurilor
municipale la Rampa de Deseuri menajere, depozit neconform clasa b   situata in
extravilanul orasului Rupea, la 6 Km stanga DJ Rupea- Homorod.

SECRETAR,
Jr. Ioana Madalina Roman
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind sistarea activitatii de depozitare a deseurilor municipale la Rampa de Deseuri
menajere, depozit neconform clasa b,   situata in extravilanul orasului Rupea, la 6

Km stanga DJ Rupea- Homorod

Având în vedere Raportul de specialitate  elaborat de Secretarul orasului Rupea
Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.

101/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. 1 din  H.G. nr. 349/2005- privind depozitarea

deşeurilor, cu modificarile si  completările ulterioare;
In baza Art.8 alin.1 din Legea 51/2006- privind serviciile comunitare de utilităţi

publice,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin(2), lit.d), ale alin. (4) lit. f),  ale alin. (6) pct. 9 si

14   si ale art. 54 alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

În baza art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, supun aprobarii dumneavoastra
urmatoarele:

- Aprobarea sistarii activitatii de depozitare a deseurilor municipale la Rampa de
Deseuri menajere, depozit neconform clasa b   situata in extravilanul orasului
Rupea, la 6 Km stanga DJ Rupea- Homorod

- . Activitatea de depozitare a deseurilor a fost sistata incepand cu data de 16 iulie
2017, data la care si-a incetat valabilitatea Autorizatia de Mediu nr.
316/02.12.2009 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.

- Lucrarile de inchidere a depozitului mentionat la art. 1 vor fi finalizate , conform
Directivei 1999/31/EC pana la 16 iulie 2019- termen final.

PRIMAR ,
Ec. Bardas Nicolae Liviu


