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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate    

„Amenajare platforme îngropate pentru colectarea  
selectivă a deșeurilor urbane” 

     
 
 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară: 
         Având în vedere: 

 - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
466/CLM/03.12.2019; 
         - raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 148.452/03.12.2019; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- avizul nr. 77/2019 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

  - prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
         - prevederile art. 44,  alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale.  
         În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), 
coroborat cu art. 5, lit. ee), precum si art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate „Amenajare platforme 
îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane”, conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții publice „Amenajare platforme îngropate pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor urbane”, prevăzuți în anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 

 

 
Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Ionuț Sorin Apostu 

 

 

  

 

                            CONTRASEMNEAZĂ:           

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU  
                                                       CU ATRIBUŢII  DELEGATE, 
                                                               Elena Camelia Toma                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 12 decembrie 2019 

Nr. 363 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 12 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), cu un număr de 21 voturi pentru, 
1 abţinere şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 
23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Doamna consilier Ionescu Maria nu votează. 



 

 

 
 

 
                                                                              ANEXA NR. 2   

                                                       la Hotărârea nr. 363 din 12.12.2019 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

„Amenajare platforme ingropate pentru colectarea selectiva a 
deseurilor urbane” 

 
 
 
                                                   
 

• Valoarea totală a investiţiei :        4.738.108,19 lei , cu TVA               
  

    din care: construcţii-montaj :        4.635.411,19 lei , cu TVA                
 

 
  
 

• Durata de execuţie   :       12 luni   
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                              
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- P R I M A R - 

     Nr. 466/CLM/03.12.2019 
 

 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate    

„Amenajare platforme îngropate pentru colectarea  
selectivă a deșeurilor urbane” 

 
 

In vederea realizarii obiectivului investitional propus prin prezentul 
proiect, a fost analizata situatia actuala, necesitatea si oportunitatea 
promovarii investitiei,  intreaga analiza fiind detaliata in cadrul prezentului 
Studiu de Fezabilitate. 

Pentru solutionarea problematicii descrise, in vederea colectarii 
deseurilor menajare trebuie amenajate  puncte de colectare in corespondenta 
stricta cu respectarea conditiilor impuse de legislatia aplicabila. 
             Conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor,Art.59:,,Autoritatile 
administratiei publice locale au urmatoarele obligatii:asigura implementarea la 
nivel local  a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate pri Tratatul de 
aderare a Romaniei la Uniunea Europeana ;hotaresc asocierea sau 
cooperarea cu alte autoritati ale administratiei publice locale,cu personae 
juridice romane sau straine ,cu organizatii neguvernamentale si cu alti 
parteneri sociali pentru realizarea unor lucrari de inters public  privind 
gestiunea deseurilor,in conditiile prevazute de lege;asigura si raspund pentru 
colectarea separate ,transportul,neutralizarea,valorificarea si eliminarea finala 
a deseurilor. 
          In situatia existenta,colectarea deseurilor se face in mod selectiv in 
containere supraterane care genereaza disconfort vizual,olfactiv,sunt puncte 
de atractie pentru rozatoare,animale fara stapan,oameni ai strazii care 
rascolesc  gunoaiele din containere,fapt ce duce la imprastierea acestora in 
imprejurul zonei amenajate in acest scop. 
         Acest obiectiv vine in sprijinul locuitorilor municipiului Buzau prin faptul 
ca prin acest sistem se pastreaza curatenia si se elimina mirosul in zona in 
care se arunca deseurile, iar gunoiul este colectat de operatorul de 
salubritate prin ridicarea containerelor cu o instalatie hidraulica,la nivelul 
solului. 
        Obiectivul de investitii propus raspunde obiectivelor din Strategia 
Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Buzau 2014-2020. 
      Luand in considerare cele determinate in analiza anterioara,analiza 
comparativa a scenariilor include urmatoarele: 



 

 

      a)Scenariul 1 – Puncte de colectare amplasate in exteriorul imobilelor,cu 
constructie supraterana; acest scenariu este cel care a generat problematica 
de analiza in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate,avand in vedere ca 
amplasarea unor  puncte   de colectare supraterane in locatiile studiate nu 
poate respecta impunerile legislative cu privire la distanta  minima de 
amplasare  fata de imobile(10m). De asemenea trebuie respectate celelalte 
impuneri legislative si anume, legarea platformei la reteaua de canalizare, 
imprejmuirea cat si acoperirea platformei,cu un sistem ce trebuie sa fie 
prevazut cu acces controlat la deseuri. 
      b)Scenariul  2 – Puncte de colectare amplasate in exteriorul cladirilor,cu 
constructie  subterana in camere speciale – Pentru rezolvarea situatiilor 
descrise si anume pentru locatiile care nu permit din lipsa de spatiu 
amplasarea la o distant minima de 10 m a punctelor de colectare a 
deseurilor, in vederea respectarii legislatiei, s-a analizat  si determinat ca fiind 
legala si aplicabila constructia  de camere speciale betonate si amplasate in 
subteran in detrimentul punctelor de colectare clasice cu amplasarea 
supraterana, pentru care legislatia stabileste obligatii doar de natura 
constructiva. 
       Scenariul  selectat este Scenariul 2 , deoarece in urma implementarii lui 
se vor solutiona aspectele referitoare la sanatatea  populatiei cat si  
respectarea obligatiilor de amenajare a unor  facilitati de colectare selectiva a 
deseurilor municipale si asimilabile. 
       Platformele subterane asigura indeplinirea cerintelor fundamentale prin 
faptul ca faciliteaza colectarea separata,transportul,neutralizarea,valorificarea 
si eliminarea finala a deseurilor.De asemenea, fiind o incinta impermeabila, 
nu permite infiltratia sau exfiltratia apelor prin pereti/pardoseala si este 
impermeabila cu privire la apele meteorice, fiind prevazuta cu sistem de 
etansare la suprafata de contact cu platform metalica supraterana, 
respectand in acest fel aspect ele legale referitoare la sanatatea populatiei. 

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local, 
conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.  

Faţă de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de                
de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
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Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice 

Nr. 148.452/03.12.2019 
 

 
RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate    
„Amenajare platforme îngropate pentru colectarea  

selectivă a deșeurilor urbane” 
 

  
Pentru solutionarea problemei colectarii  deseurilor menajare in  puncte 

de colectare amenajate in corespondenta stricta cu respectarea conditiilor 
impuse de legislatia aplicabila, a fost intocmit un studiu de fezabilitate. 
          In situatia existenta,colectarea deseurilor se face in mod selectiv in 
containere supraterane care genereaza disconfort vizual,olfactiv,sunt puncte 
de atractie pentru rozatoare,animale fara stapan,oameni ai strazii care 
rascolesc  gunoaiele din containere,fapt ce duce la imprastierea acestora in 
imprejurul zonei amenajate in acest scop. 
         Acest obiectiv vine in sprijinul locuitorilor Municipiului Buzau prin faptul 
ca prin acest sistem se pastreaza curatenia si se elimina mirosul in zona in 
care arunca deseurile,iar gunoiul este colectat de operatorul de salubritate 
prin ridicarea containerelor cu o instalatie hidraulica,la nivelul solului. 
        Obiectivul de investitii propus raspunde obiectivelor din Strategia 
Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Buzau 2014-2020. 
         Luand in considerare cele determinate in analiza anterioara, analiza 
comparativa a scenariilor include urmatoarele: 
      a)Scenariul 1 – Puncte de colectare amplasate in exteriorul imobilelor,cu 
constructive supraterana;acest scenario este cel care a generat problematica 
de analiza in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate,avand in vedere ca 
amplasarea unor  puncte   de colectare supraterane in locatiile studiate nu 
poate respecta impunerile legislative cu privire la distanta  minima de 
amplasare  fata de immobile (10m). De asemenea trebuie respectate 
celelalte impuneri legislative si anume, legarea platformei la reteaua de 
canalizare, imprejmuirea cat si acoperirea platformei, cu un sistem ce trebuie 
sa fie prevazut cu acces controlat la deseuri. 
      b)Scenariul  2 – Puncte de colectare amplasate in exteriorul cladirilor,cu 
constructie  subterana in camere special e – Pentru rezolvarea situatiilor 
descrise si anume pentru locatiile care nu permit din lipsa de spatiu 
amplasarea la o distant minima de 10 m a punctelor de colectare a 
deseurilor,in vederea respectarii legislatiei,s-a analizat  si determinat ca fiind 
legala si aplicabila constructia  de camere speciale betonate si amplasate in 
subteran in detrimental punctelor de colectare clasice cu amplasarea 



 

 

supraterana,pentru care legislatia stabileste obligatii doar de natura 
constructiva. 
       Scenariul  selectat este Scenariul 2 ,acesta a fost selectat deoarece in 
urma implementarii lui,se vor solutiona aspectele referitoare la sanatatea  
populatiei cat si  respectarea obligatiilor de amenajare a unor  facilitati de 
colectare selective a deseurilor municipale si asimilabile. 
       Platformele subterane asigura indeplinirea cerintelor fundamentale prin 
faptul ca faciliteaza colectarea separata, transportul, neutralizarea, 
valorificarea si eliminarea finala a deseurilor. De asemenea, fiind o incinta 
impermeabila, nu permite infiltratia sau exfiltratia apelor prin pereti/ 
pardoseala si este impermeabila cu privire la apele meteorice, fiind prevazuta 
cu sistem de etansare la suprafata de contact cu platforma metalica 
supraterana, respectand in acest fel aspectele legale referitoare la sanatatea 
populatiei. 

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local, 
conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.  

Tinand cont de competentele de aprobare ale consiliilor locale s-a 
intocmit alaturatul proiect de hotarare, cu rugamintea de a fi promovat pe 
ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau. 
 

 
Şef Serviciu Investiţii, Achizitii Publice 

Aurelia Turcoman 
 

 
 
 

 


