
 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 196 

Tel: 0236.862.055; Fax: 0236.862.003; e-mail: cudalbi@gl.e-adm.ro 

 

 

 

HOTARAREA Nr. 28 

DIN 25.08.2021 

Privind construirea platformei comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd 

din comuna Cudalbi, judetul Galati 

 

Initiator : GHEONEA Grigore , primarul com. Cudalbi,jud.Galati 

Nr.de inregistrare si data depunerii proiectului : 231/s/19.08.2021; 

________________________________________________________________________ 

Consiliul Local al comunei Cudalbi, întrunit în şedinţa ordinara din data de 25.08.2021; 

 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare a primarului comunei Cudalbi, Gheoea Grigore, înregistrat la nr. 

232/s/19.08.2021; 

- raportul de specialitate cu nr. 233/s/19.08.2021; 

- raportul Comisiei de specialitate agricultură, economie-finanţe, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului, turism, muncă şi protecţie socială, pentru dezvoltarea economico-

socială şi de mediu a comunei înregistrat sub nr. 234/s/19.08.2021; 

 

Având in vedere prevederile: 

- Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea Apelor nr. 107/1996;  

- H.G. nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecție a calităţii resurselor de apă;  

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 313/2001 pentru protejarea 

mediului şi respectarea riguroasă a normelor tehnologice de conservare a apei în sol; 

- OUG. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată 

prin Legea nr. 645/2002; 

-           Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; 

-           OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1  Se aprobă infiintarea a 3 puncte de colectare a gunoiului de grajd: 

- Valea Iepii – 2000 mp 

- La Tasca – 2000 mp 



- Zona Zorile – 2000 mp 

 

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Primarul 

comunei Cudalbi prin aparatul de specialitate. 

 

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Institutiei Prefectului - Judeţul Galati, Primarului și 

Viceprimarului comunei Cudalbi. 
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