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IN ATENTIA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE DE PE RAZA COMUNEI   

NALBANT: 

 

 CONFORM   ORDONANTEI DE  URGENTA  NR 92/2021 PRIVIND REGIMUL 

DESEURILOR VA REVIN URMATOARELE  REGLEMENTARI DE MEDIU  IN 

VIGOARE: 
 

Articolul 17   aliniat 4 : 

 Titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației 
publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de 

construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din 

activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare 

pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, 

materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și 
ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din 

punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, 
precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite 

eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a 

facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor 

nevalorificabile. 

 Articolul 17 aliniat (7) : 

 Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit 

prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile 

din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, 

reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care 

utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor 

nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor 

geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 

decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în 

temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 
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