PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea extinderii perimetrului stației de tratare și
valorificare a deșeurilor din construcții sat Vernești, comuna
Vernești - obiect al contractului de delegare a gestiunii către
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:
-

-

-

-

-

-

referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de
hotărâre, înregistrat sub nr. 12888/2020;
raportul comun al Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții și
al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală înregistrat sub
nr. 12889/2020;
avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
adresa Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău înregistrată la
nr. 11084/2020 și nota de constatare nr. 117/2020 a Gărzii Naționale de
Mediu – Comisariatul General ;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 174/2012 pentru
aprobarea cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău a proiectului
Life10ENV/RO/727 „Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări din
județul Buzău” în cadrul Programului Life – Politici de Mediu și Guvernare ;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 42/2011 pentru
stabilirea unor măsuri în exercitarea dreptului de administrare al Consiliului
Județean Buzău pentru bunul imobil „Balastiera Vernești” bun ce aparține
domeniului public de interes județean (încetat funcțiune de balastieră);
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 120/2014 – art. 2
pentru aprobarea delegării gestiunii directe pentru unele servicii de utilitate
publică ale județului Buzău către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL
Buzău;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 201/2014 – art. 2
privind aprobarea contractelor de delegare a gestiunii directe pentru unele
servicii de utilitate publică ale județului Buzău către Societatea „Domenii
Prest Serv” SRL Buzău;

-

-

contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a Stației Pilot
pentru deșeuri din construcții și demolări din județul Buzău nr. 11680/2014
(formă actualizată 2016);
prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor
autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin.
(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,

În temeiul art. 173 alin.(1) lit.”e”, alin.(4) lit. ”a” și art. 182 alin. (1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă extinderea perimetrului de exploatare și funcționare a
Stației Pilot pentru deșeuri din construcții și demolări, obiect al contractului de
delegare a gestiunii, de la 9653 mp la 14012 mp, înlăuntrul aceluiași teren cu
număr cadastral 22839 (2092), proprietate publică a județului Buzău, identificat
conform schiței anexă nr. 1.
Art.2.(1) Se recunoaște și atribuie un drept de utilizare temporară pentru
exploatarea și funcționarea Stației Pilot de deșeuri, în beneficiul Societății
”Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru un lot de 5000 mp din terenul proprietate
publică de 39971 mp (fostă balastieră Vernești) situat în extravilanul comunei
Vernești, nr. cadastral 24468 (2093).
(2) Terenul menționat la alin. (1) și identificat conform schiței anexă
nr. 2 se va împrejmui de către Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău în
continuarea lotului de teren prevăzut la art.1.
Art.3. Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău va realiza în termen de
cel mult 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, eliberarea de deșeuri
depozitate pe suprafața de teren de 34971 mp, rămasă după constituirea
dreptului de utilizare conform art. 2 alin. (1).
Art.4. În baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a
stației Pilot Vernești nr. 11680/2014 (actualizat în 2016) Direcția pentru
administrarea patrimoniului și investiții va dispune lucrările de împrejmuire a
terenului de 34971 mp prevăzut la art.3.
Art.5.(1) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții, Direcția
economică și Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, persoanelor juridice interesate
precum şi publicarea pe site–ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 170
BUZĂU, 09 SEPTEMBNRIE 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 12888/2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea extinderii
perimetrului stației de tratare și valorificare a deșeurilor din
construcții sat Vernești, comuna Vernești- obiect al
contractului de delegare a gestiunii către Societatea „Domenii
Prest Serv” SRL Buzău

Stația Pilot – Vernești pentru valorificarea deșeurilor din construcții demolări
din județul Buzău s-a realizat în baza unui contract de finanțare europeană în
cadrul Programului Life – Politici de Mediu și Guvernare.
Suprafața inițial amenajată ca urmare a studiului de fezabilitate și grantului
posibil de accesat a fost de 9653 mp din lotul de teren proprietate publică a
județului Buzău de 14012 mp.
Luând în considerare constatările Gărzii de mediu – Comisariatul General vă
propun să atribuim un perimetru de exploatare și funcționare al Stației la nivelul
integral al terenului respectiv 14012 mp și respectiv să recunoaștem numai un
drept de utilizare (folosință) pentru 5000 mp din lotul proprietate publică a
județului de 39971 mp (fostă balastieră Vernești) aflată în imediata vecinătate.
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițială.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții
Direcţia juridică şi administraţie
publică locală
Nr. 12889/2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea extinderii
perimetrului stației de tratare și valorificare a deșeurilor din
construcții sat Vernești, comuna Vernești- obiect al
contractului de delegare a gestiunii către Societatea „Domenii
Prest Serv” SRL Buzău
Măsurile propuse prin proiectul de hotărâre inițiat sunt oportune din
punct de vedere al:
a) asigurării unui perimetru corespunzător de operare al Stației Pilot –
Vernești, inclusiv pentru depozitarea deșeurilor rezultate din demolări și
construcții, până la concasare;
b) respectării normelor de protecție a mediului astfel încât, prin împrejmuirea
terenurilor să se evite depozitarea de către cetățeni sau agenți economici de
deșeuri, gunoi menajer etc.
Contractul de delegare a gestiunii, prin clauzele sale, fac posibile
măsurile prevăzute în proiectul de hotărâre inițiat.
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