Anexa nr. 1 la HCL nr. 476/ 20.12.2012
Model

Planul de eliminare al deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări,
demolări şi amenajări spaţii verzi
1. Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri……………………………………...
………………………………………………………………………………………….;
2. Locul generării deşeurilor (punct de lucru)…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….;
3. Tipul deşeurilor generate cu precizarea deşeurilor valorificabile/reciclabile………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………;
4*. Contract cu operatorul de salubritate (care are contract de delegare de gestiune prin concesiune cu
municipiul Ploieşti) pentru ridicarea deşeurilor generate ……………………………………….
…………………………………………………………………………………….…..;
5. Estimarea cantităţilor de deşeuri generate (tone)…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………;
6. Descrierea modului de gestionare a deşeurilor generate (se vor da elemente privind depozitarea
temporară, transportul şi eliminarea acestora)………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….;
7*. Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta iar pentru
transportul deşeurilor în regie proprie se va preciza tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de
transport……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….;
8*. Locul depozitării finale (în cazul transportului în regie proprie a deşeurilor, la depozitare se va prezenta
copia contractului încheiat cu operatorul depozitului)…....................................................
…………………………………………………………………………………………..;
9. Numele şi prenumele responsabilului cu gestiunea deşeurilor din cadrul unităţii………………
………………………………………………………………………………………….;
10. Data întocmirii Planului, numele si prenumele, semnatura si ştampila conducătorului unităţii.
Precizări privind completarea Planului de gestionare a deşeurilor provenite din lucrări de construire / desfiinţării a
construcţiilor

*

Cerinţele precizate la punctele 4; 7; şi 8 din Planul de eliminare al deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări,
demolări şi amenajări spaţii verzi, vor fi solicitate după începerea lucrărilor .
Cadrul legal / temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu:
1. LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor. Emitent: Parlamentul . Publicat în: Monitorul Oficial nr. 837 din 25
noiembrie 2011. Data intrarii in vigoare : 28 noiembrie 2011;
2. HOTĂRÂREA nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare. Emitent: Guvernul . Publicat in Monitorul Oficial nr. 659 din
5 septembrie 2002.Data intrarii in vigoare : 5 septembrie 2002;
3. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
Emitent: GUVERNUL. Publicat în : MONITORUL OFICIAL nr. 1196 din 30 decembrie 2005. Data intrării în vigoare : 29 ianuarie 2006;
4. HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI nr. 476 din 20.12.2012 privind adoptarea unor măsuri de
management al deşeurilor municipale, inclusiv a colectării selective a deşeurilor de către persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari
din municipiul Ploieşti.

