ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr.20/2017

privind aprobarea realizării Studiului de cercetare privind valorificarea locală eficientă
şi integrală de către Primăria comunei Vetiş a deşeurilor menajere, agricole, a deșeurilor animaliere
din abatorizare, plastic şi cauciuc şi propunere a tehnologiei şi instalaţiei
Consiliul local al comunei Vetiș, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29.03.2017,
Luând în dezbatere :
- situația creată la nivelul comunei Vetiș privind colectarea și depozitarea deșeurilor menajere,
modalitățile de colectare selectivă și de reducere a cantităților de deșeuri care se transportă și se
depozitează la depozitul ecologic de la Doba și costurile aferente prin introducerea taxei de depozitare de
80 lei/tonă începând cu 1 ianuarie 2017,
- proiectul de hotărâre, expunerea de motive întocmită de primarul comunei Vetiş,raportul Comisiei
de specialitate de pe lângă consiliului local Vetiș şi raportul Compartimentului de specialitate al aparatului
de specialitate al primarului comunei Vetiş,
Luând în considerare prevederile art. 4, art. 6, art. 19, art. 22 alin. (1), art. 24 și art. 25 ale Legii
nr.211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor, prevederile
OG nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine
animală și prevederile HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor
2014 / 2020,
În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b) și d), alin. 4 lit. f) şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1 (1) Se aprobă realizarea Studiului de cercetare privind valorificarea locală eficientă şi
integrală de către Primăria comunei Vetiş a deşeurilor menajere, agricole, a deșeurilor
animaliere din abatorizare, plastic şi cauciuc şi propunere a tehnologiei şi instalaţiei, având
următoarea temă de studiu - cercetare :
- Identificarea proiectului
- Analiza de nevoi
- Analiza de opțiuni
- Sistemul recomandat de management al deșeurilor
- Cadrul instituțional
- Planul de implementare
- Evaluarea impactului asupra mediului
- Analiza financiară
- Deficitul de finanțare și finanțarea
- Tarife și suportabilitatea
- Analiza economică
- Analiza de rsic și senzitivitate
(2) Studiul se finanțează de la bugetul local, Secțiunea de funcționare, Cap. Protecția mediului, titlul
II : Bunuri și servicii.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiş şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu
Mare.
Vetiş, la 29.03.2017
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