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H O T Ă R Â R E A  NR. 21 
din 26 februarie 2021 

 
privind aprobarea alocării terenului in suprafaţa de 27577 mp, situat in 

intravilanul orașului Chișineu-Criș, în vederea stocării temporare a deşeurilor 
inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Orașul 

Chișineu-Criș 
 
 

 Consiliul Local al Orașului Chișineu Criș,  întrunit în ședință ordinară, în data de 
26.02.2021   
  Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji, manifestată prin 
Referatul de aprobare; 

- Raportul Serviciului Urbanism, Amenjarea Teritoriului, Achiziţii Publice şi Investiţii – 
Primăria Orașului Chișineu-Criș; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.17, alin (3) din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul 
deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002, privind evidența gestiunii deşeurilor 
şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic și al Comisiei de 
specialitate din domeniul amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură pe 
lângă Consiliul Local al Orașului Chișineu-Criș; 

- 12 voturi pentru și 1 abțineri din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat 
de consilier local încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art.1. Se aprobă alocarea terenului în suprafaţa de 27577 mp, situat în intravilanul orașului 
Chisineu-Cris, după obținerea avizelor prevăzute de lege, în vederea stocării temporare a 
deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza U.A.T. Orașul 
Chișineu-Criș – conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă ca deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe 
raza orașului Chișineu-Criș, să fie utilizate ca material de umplutură pentru lucrări de 
consolidare, reabilitare a străzilor și a căilor de acces din orașul Chișineu-Criș. 



Art.3. Deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări, care pot fi stocate 
temporar, sunt: beton și fracții separate de beton; pământ și pietre, inclusiv pământ 
excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase și resturi de 
balast. 
Art.4. Se interzice stocarea și depozitarea de deșeuri sau alte materiale care pot avea un 
impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum și depozitarea pe 
zona de protecție a cursurilor de apă. 
Art. 5. Autorizațiile de construire/demolare emise de către Primăria Orașului Chișineu-Criș 
vor cuprinde în mod obligatoriu mențiunea privind locul de eliminare și tipurile de deșeuri 
admise la eliminare 
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de 
contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului 
administrativ, modificată și completată. 
Art. 7. Hotărârea se comunică:  

- Instituției Prefectului – Județul Arad; 
- Primarului Orașului Chișineu-Criș;  
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții Publice și Investiții - 

Primăria Orașului Chișineu-Criș; 
- Garda de Mediu Arad. 
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