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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor 

 
Având în vedere temeiul legal prevăzut de art. 45 alin. (1) şi celor ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

§ analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
o art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
o art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
o art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
o art.36 alin.(2) b) și d), alin. (4) lit. e)și f), precum şi alin.(6) lit. a) punctul 9 
și 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, 

o Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
§ luând act de: 

a) expunerea de motive elaborată de primarul comunei Odăile, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 962 din 24.05.2019, calitate acordată 
de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza 
a II-a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Odăile,  înregistrat sub nr. 963 din 24.05. 
2019; 

c) avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local înregistrat la nr. 
964/24.05.2019, 

o art.36, alin.(9) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, (R), actualizata. 
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, (R), actualizata,  
 

 
HOTARASTE: 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL		BUZĂU	

CONSILIUL	LOCAL		ODĂILE	



     Art. 1. - (1) Se aprobă Planului de măsuri privind colectarea selectivă a 
deşeurilor. 

  (2) Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor este 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
   Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Odăile 
şi Prefectului judeţului BUZAU şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare, 
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.comunaodaile.ro. 

 
	

	

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   BĂDESCU VLADIMIR 

_____________________                                                          CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                            Secretar cu atribuţii delegate 

                                                                                                            OPREA MIRELA       

                                                                                       __________________                                                      

ODĂILE - BUZĂU 

Nr. 17  / 31.05.2019  
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 Hotararea a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Odăile in sedinta din data de 31.05.2019, cu 
respectarea prevederilor art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, (R), actualizata, 
cu un numar de …8 voturi ,,pentru”, …0 ,,abtineri” si …0 voturi ,,impotriva”, din numarul total de 9 
consilieri in functie si 8  consilieri prezenti la sedinta.  
 


