
                                                                               ROMÂNIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTÃRÂRE 
 
 Privește: aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria pentru construire stație de transfer 
deșeuri. 

                  
              Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinară, având în 
vedere: 

 referatul de aprobare nr.90151/25.10.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 

 raportul  de specialitate nr.90153/25.10.2022 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Economice, al 
Direcției Juridic Comercial; 

 avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 

 adresa nr. 125/24.10.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Managementul Deșeurilor 
Teleorman”, înregistrată la instituția noastră cu nr. 89923/24.10.2022; 

 prevederile H.C.L. nr. 115/30.06.2010, privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de 
interes local a unor terenuri din municipiului Alexandria; 

 Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor; 

 Prevederile Legii nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase 
compostabile; 

 DECIZIA COMISIEI din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri 
în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 
94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din 
Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase; 

 Prevederile art.129 alin (1) , alin. (2)  lit.b),lit.c), alin (4) lit.g) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) si alin(5) si ale art.196, alin (1), 
lit.a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
 
       Art.1. Se aprobă amplasamentul din municipiul Alexandria, pentruconstruirea unei stații de transfer 
deșeuri de către viitorul operator de colectare și transport deșeuri, cu elementele de identificare prevăzute in 
anexa nr.1(lista), anexa nr. 2 (plan de amplasament şi delimitare) şi anexa nr.3 (plan de incadrare în teritoriu), 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2.  Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 248/29.09.2021. 
       Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalitații, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, Direcției Juridic Comercial si Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru cunoastere si aplicare. 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINȚÃ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                CONSILIER,                                                                          SECRETAR GENERAL,  
                               

  Gina Georgeta CUREA                                                                 Alexandru Răzvan CECIU 
 
 
 ALEXANDRIA 

  Nr. 335 din 31 octombrie 2022 



 Județul Teleorman 
Primãria Municipiului Alexandria 
Direția Patrimoniu 
Direcția Economică  
Direcția Juridic Comercial 
Nr. 90153/25.10.2022  

 
RAPORT  DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotărâre ce priveste aprobarea  unui amplasament din municipiul Alexandria pentru 
construire stație de transfer deșeuri. 
 

 
 
 
              Prin referatul de aprobare nr. 90151/25.10.2022 Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor Drăgușin, 
propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria pentru 
construire stație de transfer deșeuri. 
          Definitie biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare 

sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, 

de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de 

prelucrare a produselor alimentare; 

          Definiţie deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi 

deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul. 

          Deseurile vegetale sunt deseuri biodegradabile din categoria biodeşeuri care trebuiesc colectate 

separat si reciclate la sursă, conform prevederilor art.33 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 

august 2021 privind regimul deșeurilor  care mentionează: 

 „(1) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora cu 

respectarea art. 16 alin. (1), (2) și (4) trebuie ca până la 31 decembrie 2023 să organizeze colectarea separată 

și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de 

deșeuri“ 

             Conform prevederilor art. 21 din Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul 

deșeurilor gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a 

dăuna mediului, în special: 

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră; 

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și 

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special 

           Legea nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile prevede 
la art.2 alin (1) ca este obligatorie colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate 
compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din ușă în ușă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, 
denumită în continuare AP. 
           Art.2 alin (7) prevede că  persoanele fizice și juridice care generează deșeuri biodegradabile au 
obligația să depună aceste deșeuri în spațiile indicate sau să le predea operatorilor autorizați pentru 
colectarea lor. 
         Avand in vedere prevederile legale mentionate anterior,in acest sens s-a identificat terenul situat in 
intravilanul municipiului Alexandria str. Drum de Centură LOT 2, cu nr. cadastral. 26082, suprafata 3.000 mp, 
teren aparţinand domeniuluii privat de interes local al municipiului Alexandria, care poate fi utilizat pentru 
depozitarea temporară a deşeurilor vegetale 

 
         Potrivit prevederilor Art. 4 alin (3) din Legea nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor 
nepericuloase compostabile Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații: 



(i) elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile; 
(ii) asigură și răspund pentru colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării/digestiei 
anaerobe; 
(iii) asigură informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra 
sistemului de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului. 
            Susţinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative : 

 prevederile H.C.L. nr. 115/30.06.2010, privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de 
interes local a unor terenuri din municipiului Alexandria; 

 Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor; 

 Prevederile Legii nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase 
compostabile; 

 DECIZIA COMISIEI din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri 
în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 
94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul 
(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase; 

 Prevederile art.129 alin (1) , alin. (2)  lit.b),lit.c), alin (4) lit.g) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare; 
 

          Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin.1 și art.136 
alin.1, art.139, alin. (1), alin (3)  din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului 
Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit 
pentru aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria pentru pentru construire stație de transfer 
deșeuri. 
 
.     

 

                                                                                                                          
      DIRECȚIA PATRIMONIU                                                                    DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                              
         Director executiv,                                                                                   Director executiv, 
               
          Dumintru OPREA                                                                                Haritina GAFENCU    
                                                                         
 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 
Director executiv, 

Postumia CHESNOIU 
 
 
 
Intocmit, 
Daniela Barbălată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 90151/25.10.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
La proiectul de hotărâre ce priveste aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria pentru 
construire stație de transfer deșeuri. 
 
                     Prina adresa nr. 1245/24.10.2022  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Managementul 
Deșeurilor Teleorman”solicit aprobarea consiliului local Alexandria pentru punerea la dispoziție a terenului 
aferent construirii stației de transfer deșeuri. 
                       Potrivit prevederilor Art. 4 alin (3) din Legea nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea 
deșeurilor nepericuloase compostabile Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații: 
(i) elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile; 
(ii) asigură și răspund pentru colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării/digestiei 
anaerobe; 
(iii) asigură informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra 
sistemului de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului. 
                  Definitie biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile 

alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu 

ridicata, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile 

de prelucrare a produselor alimentare; 

                Definiţie deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum 

ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul. 

                Deseurile vegetale sunt deseuri biodegradabile din categoria biodeşeuri care trebuiesc colectate 

separat si reciclate la sursă, conform prevederilor art.33 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 

august 2021 privind regimul deșeurilor  care mentionează: 

 „(1) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora cu 

respectarea art. 16 alin. (1), (2) și (4) trebuie ca până la 31 decembrie 2023 să organizeze colectarea separată 

și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de de 

deșeuri“ 

         Avand in vedere prevederile legale mentionate anterior,in acest sens s-a identificat terenul situat in 
intravilanul municipiului Alexandria str. Drum de Centură LOT 2, cu nr. cadastral. 26082, suprafata 3.000 mp, 
teren aparţinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care poate fi utilizat pentru  
construire stație de transfer deșeuri. 
 
           Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta  este necesară şi oportună fiind făcută 
înconformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

 prevederile H.C.L. nr. 115/30.06.2010, privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de 
interes local a unor terenuri din municipiului Alexandria; 

 Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor; 

 Prevederile Legii nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase 
compostabile; 

 DECIZIA COMISIEI din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri 
în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 
94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul 
(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase; 



 Prevederile art.129 alin (1) , alin. (2)  lit.b),lit.c), alin (4) lit.g) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare 
          Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1)şi alin. 
(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, 
propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria pentru  
construire stație de transfer deșeuri. 
              Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului 
Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentată 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare. 
  
 
 

PRIMAR, 
 

Victor DRĂGUŞIN 
 
 
 
 
 
 
Red. B.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDETUL TELEORMAN                                                                           Anexa nr.1 la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                   HCL nr. 335 / 31 octombrie 2022 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
 

LISTA 
 
cu elementele de identificare ale amplasamentului din municipiul Alexandria pentru  construire stație 
de transfer deșeuri. 

 
 
 
 

nr. 
crt. 

Denumire/adresă Suprafata 
m.p. 

Nr.cadastral Regim juridic Destinaţie 

1 Teren intravilan, mun. 
Alexandria, str. Drum de 
Centură, nr.97.LOT2, jud 

Teleorman 

3000,00 26082 domeniu privat  construire stație 
de transfer 
deșeuri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚÃ 
CONSILIER, 

 
Gina Georgeta CUREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                                                                                              CONSILIER, 
                                                                                                                      Gina Georgeta CUREA  

   
Teren situat în  str. Drum de Centură, nr. 97,  lot 2               
mun. Alexandria, jud. Teleorman 

Anexa nr. 2  la 

H.C.L.  

Nr. 335 din 31 octombrie 2022 

PLAN  DE AMPLASAMENT ȘI 
DELIMITARE 

   Suprafață teren = 3.000,00 m.p. 
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                                                       PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, 
                                                                                                                                    Consilier 
                                                                                                                           Gina Georgeta CUREA 

      

    

    
 

         

    

Teren situat în  str. Drum de Centură, nr. 97,LOT 2, mun. 
Alexandria,          jud. Teleorman 

Anexa nr. 3 la 

H.C.L. 

Nr. 335 din 31 octombrie 2022 

 
PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU 

 

Suprafață  teren = 3.000,00 m.p.  
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