ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor
în Județul Bistriţa-Năsăud (2020-2025)
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de
28.04.2021, în prezența președintelui și a 30 de consilieri județeni;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.IX/8697 din 20.04.2021 al Vicepreședintelui
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- Raportul nr.II/8719 din 20.04.2021 al structurii Arhitect-șef din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art.37 alin.(1), art.39 și art.59 alin.(1) pct.B lit.a) din Legea
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.942/2017 privind aprobarea Planului
naţional de gestionare a deşeurilor;
- prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr.140/2019 privind
aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi
revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de
gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.96/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud (2018-2025);
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.366/2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru definitivarea
proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul BistrițaNăsăud (2020-2025), stabilirea domeniului evaluării și a nivelului de detaliu al
informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, analiza efectelor
semnificative ale planului asupra mediului;

- prevederile Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor
solide în judeţul Bistriţa-Năsăud” Nr.CCI 2007 RO 161 PR 013 cu nr. de
înregistrare în SMIS-CSNR 1385, aprobat prin Contractul de finanţare nr.80504
din 25.05.2009, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între
Ministerul Mediului şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Contractul nr.15398 din 23.07.2018 Servicii de asistență tehnică pentru

elaborarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul BistriţaNăsăud (2018-2025), încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul

Bistrița-Năsăud, în calitate de achizitor și Societatea EPMC CONSULTING S.R.L.
în calitate de prestator, completat cu Actul adițional nr.1 din 22.01.2019, Actul
adițional nr.2 din 05.04.2019, Actul adițional nr.3 din 22.07.2019, Actul adițional
nr.4 din 23.10.2019, Actul adițional nr.5 din 28.04.2020 și Actul adițional nr.6
din 28.10.2020;
- procesul-verbal de recepție a serviciilor nr.IIAB/6486 din 24.03.2021,
prin care s-a recepționat Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul
Bistriţa-Năsăud (2020-2025) - varianta finală;
- Decizia nr.160 din 08.04.2021 privind emiterea avizului de mediu pentru
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Bistriţa-Năsăud (20202025), transmisă prin adresa nr.4355 din 08.04.2021 a Agenṭiei pentru Protecṭia
Mediului Bistriṭa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu
nr.II/7772 din 08.04.2021;
- Avizul de mediu nr.1 din 19 aprilie 2021 emis de Agenṭia pentru
Protecṭia Mediului Bistriṭa-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean BistrițaNăsăud cu nr.II/8681 din 20.04.2021;
- avizul nr.IA/9153 din 26.04.2021 al Comisiei de administrație;
- avizul nr.IA/9363 din 27.04.2021 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr.IA/9404 din 27.04.2021 al Comisiei juridice și de fonduri
europene;
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.d), lit.f), alin.(5) lit.i), lit.m),
art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul
Bistriţa-Năsăud (2020-2025), prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe
site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi
„pentru”.
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Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroul mediu, transport județean din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul juridic cu:
- Arhitectul șef;
- Biroul mediu, transport județean;
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea
Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Nr.51
Din 28.04.2021
I.S.S./S.O.D./4 ex.
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