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HOTARAREA I[R. 12

Din20.02.2019

privind aprobarea Regulamentului pentru func{ionare a Platformei de depozitare qi
gospodlrire a gunoiului de grajd Ei a de;eurilor menajere in comuna Maqloc, jud.

Timiq

Consiliul local al comunei MaEloc,
intrunit in gedinla extraordinard din data de 20.02.2019,
anahzdnd Expunerea de motive a Primarului privind aprobarea Regulamentului

pentru functionare a Platformei de depozitare ;i gospoddrire a gunoiului de grajd Ei
a deqeurilor menajere in comuna Masloc, jud. Timiq,

avind in vedere:
H.G. nr. 12221201 I privind aprobarea Listei cuprinz6nd 40 de obiective de investilii -
platforme de depozitare qi gospoddrire a gunoiului de grajd qi a degeurilor menajere,
precum gi a caracteristicilor principale qi a indicatorilor tehnico-economici aferenli
acestora,

Ordinul comun al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si a Ministerului
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 242119712005 pentru aprobarea
organizdrii Sistemului na{ional de monitoring integrat al solului, de supraveghere,
control qi decizii pentru reducerea aportului de poluanli provenili din surse agricole gi
de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile qi
poten{ial vulnerabile la poluarea cu nitrali gi pentru aprobarea Programului de
organizare a Sistemului nalional de monitoring integrat al solului, de supraveghere,
control gi decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si
de management al'reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si
potential vulnerabile la poluarea cu nitrati,
Ordinul comun al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si a Ministerului
Agriculturii. Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 11821127012005 privind aprobarea
Codului de bune practici agricole pentru proteclia apelor impotriva poludrii cu nitrali
din surse agricole,
H.G. 96412000 privind aprobarea Planului de acfiune pentru proteclia apelor impotriva
poluirii cu nitrali din surse agricole. cu modifiedrile qi completdrileulteribare,
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera "d" coroborat cu alin. (6) litera "a" pct.9),
respective ale art.45 qi art. 115 alin. (1) lit.,,b" din Legea nr.275I2OOI a administraliei
publice locale, republicatd,

HoTARA$rE

Art. l. - Se aproba Regulamentul pentru funclionare a Platformei de depozitare
;i gospod[rire a gunoiului de grajd ;i a deqeurilor menajere in comuna Masloc, loc.
Alio;, jud. Timiq, copform anexei, care face parte integrantd din prezentahotdrdre.

Art. 2. - Cu aciucerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazh primarul
comunei Masloc.



Art. 3.- Prezenta se comunicS:
o Institutiei Prefectului - Judelul Timiq
o Primarului Comunei Masloc

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIE,R LOCAL,
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:J. 5 CoNTRASEMNEAZA
SECRETAR,

SZTGETULSRNEL

Nr. total consilieri:1 1

Consilieri prezenli : 1 0

Voturi pentru: 10

Voturi impotrivd: -
Ablineri: -
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