
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.92 
DIN 30.09.2021 

 
privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea gestionării 
deșeurilor din construcții și desființări și a deșeurilor de origine 

vegetală de pe raza comunei Șimand 
 

Consiliul Local al comunei Şimand, întrunit în ședință ordinară la data de 
30.09.2021 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al d-nului Dema Florin-Liviu, Primar al comunei 
Şimand; 

- Prevederile art.17 alin.(5) lit.m) și n) și 60 lit.h) din O.U.G nr.92/2001, privind 
regimul deșeurilor; 

- prevederile pct.2 din Secțiunea 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;  

- prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(3) din Legea 181/2020 privind 
gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind Fondul 
de mediu, cu modificările si completările ulterioare;  

- Prevederile  art.129 alin.2 lit. d) și alin.(7) lit. i), din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul de inspecție nr.59/28.07.2021 întocmit de către Garda Națională de 
Mediu, Comisariatul Județean Arad;  

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Şimand; 
- votul pentru a 13 consilieri din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri 

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
     HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. - Se aprobă ca suprafața de teren de 44.128 mp, înscrisă în C.F.nr.308461, 
nr.cad 308461, situată în extravilanul comunei Șimand, tarla 33, parcela 141, având 
categoria de folosință neproductiv, să fie utilizată  în vederea gestionării deșeurilor 
din construcții și desființări și a deșeurilor de origine vegetală de pe raza comunei 
Șimand. 
Art.2.(1) - Deșeurile inerte generate din activități de construcții și demolări, pentru 
care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire/desființare, 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.  
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(2) Deșeurile inerte rezultate din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza 
comunei Șimand vor fi utilizate ca material de umplutură la reabilitarea și 
consolidarea drumurilor de exploatare (agricole) din comună. 
Art.3 - Se interzice stocarea şi depozitarea de deşeuri sau alte materiale care pot 
avea un impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum 
și depozitarea în zona de protecție a cursurilor de apă. 
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică cu:                           

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios 
administrativ; 

 
 

Preşedinte de şedinţă,             Avizat de legalitate, 
               Petrița Ștefănuț                                    Secretar general,  
                    Brîndaş Lavinia 
 
 
  
 


