
                       ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _______/2020 

privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Covasna 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de ____________ 2020,  

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Covasna, 

 văzând Raportul Direcției Juridice și Dezvoltarea Teritoriului, precum și Avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Ordinul 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; 

- avizul nr. 1/03.06.2020 al Agenției puntru Protecția Mediului Covasna, 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul 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 Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Covasna 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 

Juridică și Dezvoltarea Teritoriului. 

   

Sfântu Gheorghe, la ___________________. 

 

 

                      Preşedinte, 

TAMÁS Sándor 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar general al judeţului Covasna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

- 1 ex. la Instituția Prefectului - Județul Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administrație publică; 

- 1 ex. la Direcția Juridică și Dezvoltarea Teritoriului; 

- 1 ex. la Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în județul Covasna”. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. ________/___________ 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Covasna 

 

 În  conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean are obligația de 

a elabora planul judeţean de gestionare a deşeurilor (PJGD) în colaborare cu agenţia 

judeţeană pentru protecţia mediului iar după elaborare are obligația de a aproba, cu 

avizul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.  

 În Monitorul Oficial al României nr. 295/17.04.2019 a apărut Ordinul Ministerului 

Mediului nr. 140/2019 prin care a fost aprobată Metodologia pentru elaborarea, 

monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene  de gestionare a deşeurilor şi 

a planului de gestionare  a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti”.   

 Ultimul Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor al județului Covasna a fost 

elaborat în anul 2007 și orizontul de timp al acestuia a fost 2005 – 2013.  

 Având în vedere faptul că Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor al 

județului Covasna nu mai este în vigoare, conform prevederilor legale acesta numai 

poate fi revizuit și este necesar elaborarea unui Plan Județean de Gestionare a 

Deșeurilor al județului Covasna nou.  

 Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor se elaborează în baza principiilor şi 

obiectivelor din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor de către consiliul judeţean, 

în colaborare cu agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.  

 Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor se aprobă prin hotărâre a consiliului 

judeţean, cu avizul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. 

Planurile de gestionare a deşeurilor cuprind o analiză a situaţiei actuale în 

domeniul gestionării tuturor categoriilor de deşeuri, precum şi măsurile care trebuie 

luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, 

reciclare, valorificare şi eliminare, precum şi o evaluare a modului în care planurile vor 

ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor şi dispoziţiilor Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza Ordinul nr. 140/2019 a fost elaborat Planul judeţean de gestionare a 

deşeurilor a județului Covasna de către S.C. AQUA TECH SERVICE SRL din București.  
  Planul judeţean de gestionare a deşeurilor a județului Covasna a fost avizat de către 

Agenția pentru Protecția Mediului Covasna obținând Avizul nr. 1/03.06.2020. 

 Având în vedere cele de mai sus prezentate propun spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Covasna. 

 

Președinte, 

TAMÁS Sándor 
DR 


