
 
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                  PROIECT 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
   CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA Nr.              /2022 

privind interzicerea depozitării sau abandonării deșeurilor de orice fel pe domeniul public sau 
privat al municipiului Or ăștie 

 
 Consiliul local al municipiului Orăștie, Județul Hunedoara. 
 Analizând referatul de aprobare nr.13420/28.09.2022 al Primarului Municipiului Orăștie,            
dl ing.Ovidiu Laurențiu Bălan din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri 
privind interzicerea depozitării sau abandonării deșeurilor de orice fel pe domeniul public sau privat 
al municipiului Orăștie. 
 În conformitate cu prevederile art.60, alin.(1), pct.A, lit. c), g) și l) din Ordonanța de Urgență 
nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, ale art.6, alin.(1), ale art.94, alin.(1), lit. m) din Ordonanța de 
Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și ale art.2, alin.(2) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. b) și d) coroborat cu alin.(4), lit. g) și alin.(7),        
lit. i), ale art.139, alin.(1) și alin.(3), lit. g), ale art.196, alin.(1), lit.”a” și art.243, alin.(1), lit.”a” din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1 : Se interzice începând cu data de 01 decembrie 2022 depozitarea sau abandonarea pe 
domeniul public sau privat al municipiului Orăștie a oricărui fel de deșeuri cum ar fi : construcții 
metalice, construcții provizorii, materiale de construcții : nisip, balast, piatră, cărămizi, bolțari, țigle, 
lemne, mortar, beton, pământ rezultat din săpături, deșeuri vegetale rezultate din grădini, coroane și 
jerbe din plastic, alte deșeuri amestecate/resturi rezultate din activități de reparații și amenajări ale 
clădirilor și locuințelor și din demolarea unor construcții civile sau industriale. 
 Art.2  : Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează 
cu amendă de la 200 – 1000 lei în cazul persoanelor fizice și cu amendă de la 500 – 2500 lei în 
cazul persoanelor juridice.  
 Art.3  : Constatarea și aplicarea amenzilor prevăzute la art.3 se face de către împuterniciții 
Primarului municipiului Orăștie și de polițiștii locali abilitați. 
 Art.4 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.5  : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul, Direcția Tehnică şi 
Serviciul Poliția Locală Orăștie. 
 Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :  

− Instituției Prefectului - Județul Hunedoara; 
− Primarului Municipiului Orăștie; 
− Direcției Tehnice; 
− Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăștie; 
− Serviciului Poliția Locală Orăștie; 
− Mass-media locală; 
− Afi șare în Monitorul Oficial al Municipiului Orăștie.  
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