
 
 
 
PRIMARIA COMUNEI UNTENI 
      JUDETUL  BOTOSANI 
      Nr. 5143 din 16 septembrie 2022 
 
 
 
 
 

ANUNT 
 
               În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică şi ale pevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, primarul comunei Unţeni aduce la cunoştinţa publică următorul  proiect de act normativ, care a 
fost iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi adotării Consiliului local al comunei Unţeni:  

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și amenajării unui punct de colectare 
separată temporară a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice şi stabilirea unei 
suprafeţe de teren în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte din activităţi de 
construcţii şi demolări, în comuna Unţeni; 

2. Referat de aprobare nr. 5127/15.09.2022; 
3. Raport de specialitate nr. 5128/15.09.2022. 

            Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui conţinut îl prezentăm ( împreună cu expunerea 
de motive si raportul de specialitate ), la registratura comunei Unţeni, până la data de 16 octombrie 
2022. 
 

PRIMAR, 
Constantin Paladi 

 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL  BOTOȘANI 
Nr. 5127 din 15.09.2022 

 
  

Referat de aprobare 
aprobarea înființării și amenajării unui punct de colectare separată temporară                      a 

deșeurilor de echipamente electrice şi electronice şi stabilirea unei suprafeţe de teren în 
vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte din activităţi de construcţii şi demolări,                 

în comuna Unţeni 

 
 Luând act de Raportul de inspecţie a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean 
Botoşani nr. 4608 din 30.08.2022 prin care se stabilește măsura înființării unui centru conform 
prevederilor OUG nr.5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de 
deșeuri voluminoase, inclusiv saltele si mobile, măsură ce are ca termen de realizare data de 
30.10.2022; 

Pentru realizarea acestei măsuri stabilite, este necesară adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea înființării și amenajării unui punct de colectare separată temporară a deșeurilor de 
echipamente electrice şi electronice şi stabilirea unei suprafeţe de teren în vederea depozitării 
temporare a deşeurilor inerte din activităţi de construcţii şi demolări, în comuna Unţeni. 



Ţinând cont de: 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localittăților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării și amenajării unui punct 
de colectare separată temporară a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice şi stabilirea unei 
suprafeţe de teren în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte din activităţi de construcţii şi 
demolări, în comuna Unţeni. 
   
                                                            VICEPRIMAR, 
                                                      Listar Gheorghe-Manole 
 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL  BOTOȘANI 
Nr. 5128 din 15.09.2022 
 

Raport de specialitate 
privind aprobarea înființării și amenajării unui punct de colectare separată temporară a deșeurilor de 

echipamente electrice şi electronice şi stabilirea unei suprafeţe de teren în vederea depozitării 
temporare a deşeurilor inerte din activităţi de construcţii şi demolări, în comuna Unţeni 

      
          Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, compartimentele   de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoartele de specialitate.  

 Este necesară adoptarea unei hotărâri privind aprobarea înființării și amenajării unui punct de 
colectare separată temporară a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice şi stabilirea unei 
suprafeţe de teren în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte din activităţi de construcţii şi 
demolări, în comuna Unţeni în baza Raportului de inspecţie a gărzii Naţionale de Mediu – 
Comisariatul Judeţean Botoşani nr. 4608 din 30.08.2022. 
          Având în vedere: 

- prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul 
deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile art. 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Unităţile 

administrativ-teritoriale prin autorităţile deliberative asigură, potrivit dispoziţiilor Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, colectarea DEEE 

provenite de la gospodăriile particulare, prin cel puţin una din următoarele: 

a)centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un centru în fiecare 

unitate administrativ-teritorială;(…) 

(3)Unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile deliberative stabilesc înfiinţarea şi/sau operarea 

centrelor publice de colectare menţionate la alin. (2) de către autorităţile executive sau de către operatori 

economici, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi cu respectarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 



(4)Centrele şi punctele de colectare publice prevăzute la alin (2) lit. a) şi b) se amplasează în locuri şi la 

distanţe care să asigure un acces facil, ţinându-se seama în special de densitatea populaţiei”. 
-raportul de inspecție înregistrat sub nr. 4608/ 30.08.2022 al Gărzii Naționale de Mediu prin care se stabilește 
măsura înființării unui centru conform prevederilor OUG nr.5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a 
se debarasa, fără plată, de deșeuri voluminoase, inclusiv saltele si mobile, măsură ce are ca termen de 
realizare data de 30.10.2022; 
-prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, 
cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localittăților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Luând în considerare responsabilitatile legale ce revin autoritatilor publice locale cu privire la 
acțiunile de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor propunem spre dezbatere în şedinţa  Consiliului 
Local, a proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării și amenajării unui punct de colectare separată 
temporară a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice şi stabilirea unei suprafeţe de teren în vederea 
depozitării temporare a deşeurilor inerte din activităţi de construcţii şi demolări, în comuna Unţeni, în forma 
prezentată. 
                   CONSILIER SUPERIOR, 

Nastasă Marius-Crinu 

 
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.40 din 16.09.2022 
privind aprobarea înființării și amenajării unui punct de colectare separată temporară a 
deșeurilor de echipamente electrice şi electronice şi stabilirea unei suprafeţe de teren în 

vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte din activităţi de construcţii şi demolări, în 
comuna Unţeni 

 
Consiliul local  UNȚENI, județul Botoșani, 

            urmare raportul de inspecție înregistrat sub nr. 4608/30.08.2022 al Gărzii Naționale de 
Mediu – Comisariatul Judeţean Botoşani; 
 analizând  Referatul de aprobare nr. 5127/2022 al viceprimarului comunei Unțeni; 
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei cu nr. 5128/2022; 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 

teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ; 
           în conformitate cu prevederile: 
 - art.10 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art.8 din Ordonanța de Guvern nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților 
urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 



 - art.90 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art.6 alin.(1) lit. j) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a 
localittăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art.60 lit.A, pct.h) si i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 
privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art.129 alin.(1), alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
hotărăște: 

 
Art. 1. (1) – Se aprobă înființarea și amenajarea unui punct de colectare separată temporară a 

deșeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la populaţia de pe teritoriul comunei 
Unţeni, spaţiul din anexa la construcția (grajd construit din cărămidă, acoperit cu tablă) în suprafaţă 
de 157 mp, amplasat în curtea primăriei, cu intrare din DS 728, imobil înscris în CF nr. 51156, 
aparținând domeniului public al comunei Unţeni.   

(2) – Spaţiul va fi utilizat pentru depozitarea provizorie separată a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice, deșeuri de baterii, acumulatori şi deşeuri voluminoase, anvelope uzate, 
deșeurilor de lemn, saltele, obiecte sanitare, mobilier, etc.; 

Art. 2. – Depozitarea deșeurilor de echipamente electrice şi electronice în punctul de 
colectare separată, se va face după informarea și aprobarea autorității administrației publice locale și 
sub supravegherea acesteia, urmând ca aceasta să asigure prin operatorul de salubritate transportul, 
valorificarea și eliminarea deșeurilor, potrivit fiecărui tip de deșeu, la depozitele autorizate. 

Art. 3. – Se împuterniceşte primarul comunei Unţeni, judeţul Botoşani, să încheie contract 
pentru preluarea deșeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la populaţie, cu o 
asociaţie certificată. 

Art. 4. –Se stabileşte suprafaţa de teren de 2000 mp, precum şi amenajarea acesteia, situată 
în PC 699 intravilanul satului Unţeni cu intrare din drumul sătesc DS 700, domeniul privat al 
comunei Unţeni, să fie utilizată pentru depozitarea temporară a deşeurilor inerte provenite din 
activităţi de construcţii şi demolări, în comuna Unţeni 

Art. 5. (1) – Deşeurile inerte generate din activităţi de construcţii şi demolări care pot fi 
stocate temporar sunt: beton, fracţii separate de beton, pământ şi pietre, resturi de balast, sticlă, 
cărămizi, ţigle şi materiale ceramice inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără 
conţinut de substanţe periculoase. 

(2) Deşeurile inerte rezultate din activităţi de construcţii şi demolări de pe raza comunei 
Unţeni pot fi utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, făgaşe şi torenţi (forme de 
eroziune de suprafaţă), reabilitare, consolidare a drumurilor din comună 

Art. 6. – (1)Este interzisă stocarea şi depozitarea deșeurilor sau altor materiale care pot avea 
impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum şi depozitarea pe zona de 
protecţie a iazului sau cursurilor de apă. 

(2) Este interzisă depozitarea de către persoane fizice sau juridice a deșeurilor de plăci de 
azbociment utilizate la acoperirea lucrărilor, cu încălcarea prevederilor H.G. nr. 124/2003 privind 
prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările şi completările 



ulterioare, precum şi a altor materiale utilizate în construcţii cu potenţial cancerigen sau alergen 
(vată de sticlă, vată minerală bazaltică cu conţinut PCB etc) 

Art. 7. –(1)Depozitarea deşeurilor rezultate din demolări se va realiza numai după aprobarea 
de către primarul comunei, a cererii de depozitare formulată de către producătorii de astfel de 
deşeuri. 

(2)Transportul, descărcarea şi nivelarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări se vor 
realiza în regie proprie şi în prezenţa unui salariat al Primăriei comunei Unţeni. 

Art. 8. – Faptele care constituie contravenții potrivit art. 62 alin. (1) lit. a) și b) din O.U.G. 
nr. 92/2021, precum și încălcarea prevederilor art. 6 din prezenta hotărâre se sancționează cu 
amenzile prevăzute în cuprinsul articolului și alineatelor respective din O.U.G. 92/2021 la care se 
adaugă, după caz, sancțiunea complementară prevăzută la art. 63 din actul normativ menționat. 

Art. 9. – Primarul Comunei Unţeni, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 10. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Unţeni şi Prefectului județului 
Botoșani, persoanei responsabile cu protecția mediului și se aduce la cunoştinţă publică prin  afișare  
la sediul primăriei precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.primariaunteni.ro. 

 
 

INIŢIATOR, 
                          Viceprimar  
                Listar Gheorghe-Manole 

 
 

AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
 
 


