ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREAăNR.84/2015

privind aprobareaăRegulamentuluiăpentruăfuncționareăaăPlatformeiădeă
depozitareășiăgospod rireăaăgunoiuluiădeăgrajdășiăaădeșeuriloră
menajere în comuna Ozun, jud. Covasna

Consiliul local al comunei Ozun,
întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă21ăoctombrieă2015,ă
analizând Expunerea de motive a Primarului privind aprobarea Regulamentului pentru
funcționareă aă Platformeiă deă depozitareă șiă gospod rireă aă gunoiuluiă deă grajdă șiă aă deșeuriloră
menajere în comuna Ozun, jud. Covasna,
având în vedere:
- H.G. nr.ă 1222/2011ă privindă aprobareaă Listeiă cuprinzândă 40ă deă obiectiveă deă investi iiă platformeădeădepozitareăşiăgospod rireăaăgunoiuluiădeăgrajdăşiăaădeşeurilorămenajere,ăprecumă
şiăaăcaracteristicilorăprincipaleăşiăaăindicatorilorătehnico-economiciăaferen iăacestora,
- Ordinul comun al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si a Ministerului Agriculturii,
Paduriloră siă Dezvoltariiă Ruraleă nr.ă 242/197/2005ă pentruă aprobareaă organiz riiă Sistemului
na ionalădeămonitoringăintegratăalăsolului,ădeăsupraveghere,ăcontrolăşiădeciziiăpentruăreducereaă
aportuluiădeăpoluan iăproveni iădinăsurseăagricoleăşiădeămanagementăalăreziduurilorăorganiceă
proveniteă dină zootehnieă înă zoneă vulnerabileă şiă poten ială vulnerabileă laă poluareaă cuă nitra iă şiă
pentruă aprobareaă Programuluiă deă organizareă aă Sistemuluiăna ională deă monitoringă integrată ală
solului,ă deă supraveghere,ă controlă şiă deciziiă pentruă reducereaă aportuluiă deă poluantiă provenitiăăăăăă
din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone
vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati,
- Ordinul comun al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si a Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune
practiciăagricoleăpentruăprotec iaăapelorăîmpotrivaăpolu riiăcuănitra iădinăsurseăagricole,
- H.G. 964/2000ă privindă aprobareaă Planuluiă deă ac iuneă pentruă protec iaă apeloră împotrivaă
polu riiăcuănitra iădinăsurseăagricole,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare,ă
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “d” coroborat cu alin. (6) litera “a” pct.9),
respective aleăart.ă45ăşiăart.ă115ăalin.ă(1)ălit.ă„b” dinăLegeaănr.ă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceă
locale, republicat ,ă

HOT R ŞTE

Art. 1. – Aprob ă Regulamentulă pentruă funcționareă aă Platformeiă deă depozitareă șiă
gospod rireă aă gunoiuluiă deă grajdă șiă aă deșeuriloră menajereă înă comunaă Ozun,ă jud.ă Covasna,
conform anexei, careăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
Art. 2. – Cuăaducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîns rcineaz ăprimarulăcomuneiă
Ozun, Compartiment administrativ- gospod resc şiăServiciul public de administrare a domeniului
publicăşiăprivat.
Ozun, la 21 octombrie 2015.
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1 ex. S.P.administrare a domeniului public
1 ex. Primar

,

Contrasemnează:
Secretar al comunei
Aczél Melinda Cecilia

Anexa la Hotarârea Consiliului Local nr. 84/2015

REGULAMENT
pentru funcționare a Platformei de depozitare și gospodărire a
gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere în
comuna Ozun, jud. Covasna
1. Prezentul regulament este întocmit în baza:
Prezentul regulament-cadruăstabilesteăcadrulă juridicăunitarăsiă conditiileăînăcareăseădesfașoar ăactivitatea
de administrare Platformei de depozitare șiăgospod rireăaăgunoiuluiădeăgrajdășiăaădeșeurilorămenajereăînă
comuna Ozun, jud. Covasna aăgunoiuluiădeăgrajdă(denumităînăcontinuareăPlatform ),ăregulile proprii de
exploatare a acestuia în conditii de securitate si siguranta,ă șiă recuperarea cheltuielilor efectuate cu
întretinerea si functionarea utilajelor din dotarea platformei.
2. Prevederi generale
1. Denumirea platformei –Platforma deădepozitareășiăgospod rireăaăgunoiuluiădeăgrajdășiăaădeșeuriloră
menajere în comuna Ozun, jud. Covasna
2. Sediul platformei – comuna Ozun, satul Ozun DC34
3. Denumirea administratorului platformei - Consiliul Local Ozun
4. Programădeăfuncționare – zilnic, între orele 8.30-15.30
5. Autoriza iaădeăfunc ionare acordat de:
▶ Administrațiaădeăgospod rireaăaăapelorănr.ă111/31.08.2015
▶ Agențiaăpentruăprotecțiaămediuluiănr. 71/7.10.2015.
3. Acte normative
1. Ordin nr. 242/2005ă pentruă aprobareaă organiz riiă Sistemuluiă na ională deă monitoringă integrată ală
solului, de supraveghere,ă controlă şiă deciziiă pentruă reducereaă aportuluiă deă poluan iă proveni iă dină
surseă agricoleă şiă deă managementă ală reziduuriloră organiceă proveniteă dină zootehnieă înă zoneă
vulnerabileă şiă poten ială vulnerabileă laă poluareaă cuă nitra iă şiă pentruă aprobareaă Programului de
organizareă aă Sistemuluiă na ională deă monitoringă integrată ală solului,ă deă supraveghere,ă controlă şiă
decizii;
2. Ordin nr. 1182/2005ăprivindăaprobareaăCoduluiădeăbuneăpracticiăagricoleăpentruăprotec iaăapeloră
împotrivaăpolu riiăcuănitra iădinăsurseăagricoleă- revizuit în luna noiembrie;
3. H.G. nr. 964/2000ă privindă aprobareaă Planuluiă deă ac iuneă pentruă protec iaă apeloră împotrivaă
polu riiăcuănitra iădinăsurseăagricole;
4. Directivaă91/676/EECăprivindăprotec iaăapelorăîmpotrivaăpolu riiăcuănitra iădinăsurseăagricole;
5. Legeaănr.ă215/2001,ăprivindăadministra iaăpublicãălocalãămodificat ăşiăcompletat .
3. Principiile de exploatare a platformei
Exploatareaăplatformeiătrebuieăs ăseăafleăstrictăsubăcontrol,ăpentruăaăexistaăsiguran aăc :
▶ în compost s ănu ajung materiale periculoase sau care nu sunt biodegradabile;
▶ la realizarea compostului s ăfie folositeănumaiămaterialeăcorespunz toare;ă
▶ gunoiulădeăgrajdășiăresturileăvegetaleăsuntăaduseăcuăutilajeleăplatformeiăsauădeăc treăpersonaeăfiziceășiă
juridice în baza unui contract;
▶ depozitareaă şiă procesareaă materialeloră organiceă seă realizeaz ă într-un mod sistematic pe principiul
primulăintrat,ăprimulăieşit;ă
▶ prezen aăunorăcantit iămariădeăb legarăşiăalteăreziduuriăorganiceă s ănu produc disconfort sau riscuri
pentruălucr toriiădeăpeăplatform ,ăvizitatoriăsauăpersoaneleădinăvecin tate;ă
▶ platforma s ănu prezinte niciunăpericolăpentruăapaăsubteran ,ăapaădeăsuprafa ăsauăalteăcomponenteăaleă
mediului;
▶ materialul compostat este redistribuit deponențilorăînăfunc ieădeăcantitatea de gunoi de grajd depus, dar
nuămaiămultădecâtă60%ădinăcantitateaădepus .

4.ăImpactulăpoten ialăalăconstruc ieiăşiăfunc ion riiăplatformeiădeăgunoiăasupraămediuluiă
Dac ătoateăprecau iileănecesareăsuntăluate,ăimpactulăimediatăasupraămediuluiăalăconstruc ieiăşiăexploat riiă
platformeiăvaăfiălimitatăşiăpoateăfiăîmp r ităînădou ăcategorii,ăimpactulăconstruc ieiăşiăimpactulăexploat rii.ă
Efecteleănegativeăpeăcareăactivit ileădeăconstruc ieăleăpotăaveaăasupraămediuluiăsuntăprezentateămaiăjos:ă
▶ Praf, zgomotăşiăeroziuneaăsoluluiăînătimpulăactivit ilorădeăconstruc ie;ă
▶ Impactăpoten ialăasupraăcopacilorăşiăvegeta iei;ă
▶ Înc rcareaărâurilorăcuăsedimenteădac ătraversareaăacestoraăesteănecesar .ă
Efecteleănegativeăposibileăaleăopra iunilorădeăexploatareăaăplatformei au fost identificate ca fiind:
▶ Scurgereă posibil ă aă materialeloră deă peă platformaă comunal ă dac ă construc iaă nuă aă fostă f cut ă
corespunz tor;ă
▶ Împr ştiereănecorespunz toareăaăgunoiuluiădeăgrajdăpeăterenurileăagricoleădac ăcodulădeăbuneăpracticiă
agricole nu este respectat;
▶ Cur areăşiămanagementănecorespunz torăalăplatformei;
▶ Apari iaămirosuluiănepl cutăşiăzgomotuluiădac ăpompeleădeăap ăuzat ăşiăechipamenteleădeătratareăsuntă
între inuteănecorespunz tor;ă
▶ Impactăpoten ialăasupraăcorpurilorăde ap ăreceptoareăînăcazulăscurgerilorăaccidentaleădeălaăplatform ;ă
▶ Depozitareaăilegal ăaăresturilorătoxiceăsauăpericuloaseăpeăplatformeleăcomunaleă(materialeăpentruăcareă
nuăaăfostărealizat ăplatforma).ă

5. Transportul șiăpreluarea gunoiului de grajd
Gunoiulădeăgrajdăpoateăfiătransportatăc treăşiădinspreăplatform ăînămaiămulteămoduri:
5.1. CuăutilajeleăplatformeiășiăangajațiiăPrim rieiăcomuneiăOzun;
5.2. Deăc treăpersoaneăfizice;
5.3. Deăc treăpersoaneăjuridice. În acest caz, contractele vor fi încheiate în mod obligatoriu de
ConsiliulăLocalăOzun,ăprezentateăproicetulălorăînăcadrulăfiec reiăședințeăordinareășiăextraordinareă
a acestuia.
Preluarea gunoiul se va face pe baza unuiăînscrieriăexacteăînăRegistrulădeăintr ri-ieșiriăalăgunoieului
grajdăîn/dinăPlatform ăînăcareăvorăfiămenționateăurm toarele:ădata,ănumeleășiăprenumeleătransportatorului,ă
varianta intrare-ieșire,ăcantitateăînă ton ă (aproximativ),ănumeleășiă prenumeleăproprietaruluiă gunoiuluiă deă
grajd,ănum rulădeăînmatriculareăalăautovehicolului/c ruțe,ăsemn turaătransportatorului.ă

Gunoiulădeăgrajdăcareăconțineășiăalteăelementeăstr ineă(materialăferos,ăplastic,ăetc.)ăvaăfiărefuzatălaă
peluare,ă iară dac ă seă constat asemeneaă elementeă elterioră depozit rii,ă transportatorulă vaă fiă înștiințată c ă
pierde dreptul de preluare.
6. Coordonate metodologice
Îngr şaminteleăorganiceănaturaleăprovinădinăgospod riileăindividuale,ădeălaăfermeleăşiăcomplexeleădeă
creştereă aă animalelor şiă aă p s rilor,ă deă laă sta iileă deă epurareă sauă dină materialeă vegetaleă şiă potă fiă deă
consisten ăsolid ăpânaălaălichid ,ăpotăfiăproaspeteăsauăînădiferiteăfazeădeăfermentare.ă
Dintreă îngr ş minteleă organiceă naturale,ă celeă maiă raspânditeă provină deă laă animale.ă Între cele mai
importanteă produseă organiceă naturaleă sunt:ă gunoiulă deă grajdă (careă poateă fiă folosită înă stareă proasp t ,ă
par ială fermentată sauă completă fermentat),ă mustulă deă gunoiă deă grajd,ă urina,ă dejec iileă lichideă (numiteă şiă
tulbureala),ă dejec iileă semifluideă (p stoase)ă şiă fluide,ă compostulă şiă îngr şaminteleă verziă înă amestecă cuă
materialeă vegetaleă folositeă laă aşternut.ă Nuă seă accept ă îngr şaminteă organiceă naturaleă proveniteă deă laă
fermeleădeăp s riădeătipăindustrial
Dină cauzaă valoriiă ridicat ă deă fertilizareă peă unitateaă deă volum,ă înă specială aă gunoiuluiă deă grajdă şiă aă
dejec iilor, pentru produc toriiăagricoliădevineărentabil ăstocareaăşiăutilizareaălorăînăloculăîngr s minteloră
chimice,ăcareăsuntămaiăpu inăaccesibileădinăcauzaăpre urilorăridicate.
Composturile se potăutilizaălaătoateăculturileăagricoleăînăcantit iădeă20-30 tone la hectar.
Perioadeleăcândăseăaplic ăîngr ş minteăorganiceătrebuieăstabiliteăînăfunc ieădeăurm toareleăcondi ii:ă
▶ câtămaiădevremeăposibil,ăînăcadrulăperioadeiădeăcreştereăaăculturilor,ăpentru a maximiza preluarea
nutrien ilorădeăculturiăşiăaăminimizaărisculăpolu rii,ăînăfiecareăanăcelăpu inăjum tateădinăcantitateaădeă
gunoiărezultat ăînătimpulăierniiătrebuieăîmpr ştiat ăpân ălaă1ăiulie,ăiarărestulăpân ălaă30ăseptembrie;
▶ seăevit ăaplicarea lor în perioadele de extra-sezonă(înăafaraăfazelorădeăvegeta ieăactiv ),ăcareăvariaz ă
înăcadrulă rii,ădepinzândădeăcondi iileăclimaticeălocale,ăîntreălunileăoctombrieăşiăfebruarie,ăperioadaă
maxim ăfiindăspecific ăpentruăzoneleăumedeăşiă reci,ăînăcareăsezonulădeăvegeta ieăîncepeămaiătârziu.ă
Suntă permiseăexcep iiădeălaăaceast ăregul ăgeneral ăacoloă undeăplanulădeămanagementăstabileşteăcaă
împr ştiereaă îngr ş minteloră organiceă seă poateă realizaă de-a lungul perioadei de extra-sezon,ă f r ă
riscul de producere a polu riiăapelorăsauăundeăsuntăcondi iiămeteorologiceăexcep ionale;ă
▶ gunoiulă seă administreaz ă deă regul ă toamna,ă laă lucrareaă deă baz ă aă soluluiă (prină ar tur ă cuă
întoarcereaăbrazdei),ăînăcondi iiămeteorologiceăfavorabile,ăînăspecialăpeătimpănorosăşiăcuăvânt slab. Pe
m sur ă ceă gunoiulă seă împr ştie,ă terenulă esteă arată cuă plugul,ă careă amestec ă şiă încorporeaz ă bineă
gunoiul.ăÎncorporareaăseăfaceămaiăadânc,ăpân ălaă30ăcm,ăpeăterenurileăuşoareă(nisipoase)ăşiăînăzoneleă
secetoaseăşiămaiăpu inăadânc,ăpân ălaă18-25 cm peăterenurileăgrele,ăreciăşiăînăregiuniăumede.ăÎnăzoneleă
maiăumedeăseăpoateăadministraăşiăprim vara.
7. Descrierea sistemul de management
Sistemulă propusă pentruă managementulă stoc riiă gunoiuluiă deă grajdă esteă concretizată deă urmatoareleăă
elemente de importan ămajor :
▶ Separareaădeşeurilorăinerteăşiăreciclabileădeăgunoiulădeăgrajdăprinăutilizarea,ălaănivelădeăgospod rie,ăaă
unuiăcontainerăseparatăpentruădeşeurileămenajere;ă
▶ Utilizareaăpracticilorăexistenteădinăaceleăgospod riiăcareătransport ăgunoiulăcuăc ru aălaăplatformaălaă
nivelă deă sat.ă Pentruă aceleă gospod riiă careă nuă dispună deă transport,ă seă poate organiza un serviciu de
colectareăcontraăcostăaăgunoiuluiălaăplatformaăs teasc ăsauăcomunal ;ă
▶ Odat ăcuătransferulăgunoiuluiădeăgrajdădeălaădepozitulădinăgospod rieălaăplatformaăcomunal ,ăareălocă
aerareaăgunoiului,ăastfelăasigurandăfacilitareaăactivit iiăbacterieneăcontinue;ă
▶ Managementulăgunoiuluiădeăgrajdălaăplatformaăcomunal ,ăcuăstocareaăînăgr meziădeă3ămăîn l ime;ă
▶ Depozitarea gunoiului se va face în gr meziăînalteăpentruăaăreduceăsuprafa aăexpus ăploilor;ă
▶ Asigurareaăuneiăcapacit iădeădepozitareăsuficient ăpeădurataădeăiarn ,ăastfelăîncâtămaterialulămaturată
s ăfieăpreg tităpentruăutilizareaăpeăteren.ă
Obiectivulăesteăcaăplatformaăs ăfieăgolit ălaăsfârşitulătoamnei.ă
Capacitateaă calculat ă pentruă platformeleă comunaleă deă gunoiă esteă pentruă aă asiguraă necesarulă deă spa iuă
pentru gunoiul de grajd estimat a fi colectat într-oăperioad ădeă4ăluni.ă inândăcontăşiădeăcapacitateaădeă
depozitareă înă gospod riiă deă pân ă laă oă lun ,ă perioadaă efectiv ă deă depozitareă esteă deă 5ă luni.ă Durataă
perioadeiădeădepozitareăimpus ăareăunăefectăbeneficăpentruăstabilizareaăgunoiuluiăprinăcompostare.

8. Manipularea si aplicarea pe teren
Manipulareaăgunoiuluiădeăgrajdăşiăsistemulădeăaplicareăcuprindăurm toareleăelemente:ă
▶ Colectareaă gunoiuluiă deă laă gospod rii:ă Gunoiulă agricolă vaă fiă adusă deă c treă gospodară laă depozitulă
amenajatălaănivelă deăsată cuătransportulă propriuă(c ru aăetc.),ăiarăpentruăpersoaneleă careăvorăoptaăs ă
utilizeze un sistemădeăcolectareăalăcomunei,ăacestaăvaăfiăasiguratăcontraăcost.ăGunoiulădinăgospod rieă
vaă fiă depozitată temporar,ă pân ă laă momentulă transportului,ă laă platformaă comunal ,ă înă platformeleă
individuale.
▶ Desc rcareaăgunoiuluiăînădepozitulălaănivelădeăsat:ă C ru eleăcuăgunoiădeăgrajdăseăvorădesc rcaăpeă
platformaă comunal .ă Avantajulă livr riiă laă platform ă esteă c ă aiciă exist ă echipamentă deă desc rcareă aă
gunoiuluiăprovenitădinăgospod rie.ă
▶ Managementulăgunoiuluiălaăplatform :ăPerioadele în care gunoiul trebuie depozitat atunci când nu
poateă fiă împr ştiată potă fiă folositeă pentruă reducereaă managementuluiă activă ală gunoiuluiă pentruă caă
acestaăs ăpoat ăs ăseădescompun .ăDeplasareaăgunoiuluiădup ăperioadaădeăstocareăînăgospod rieăesteă
suficient ă pentruă aerareaă materialului. Trebuiescă minimizateă alteă manipul riă dup ă depozitareaă
acestuiaă laă platformaă comunal .ă Managementulă gunoiuluiă înă depozită implic ă urm toareleă opera ii:ă
Manevrarea gunoiului de grajd pentruăaşezareaăînăgr meziădeă2-3ămăîn l ime.ăPentruăaceast ăopera ieă
şiăpentruăîntoarcereaăgr mezii,ăpentruăfavorizareaăprocesuluiădeăcompostare,ăvaăfiăfolosităunăutilajădeă
înc rcareă adecvat,ă cuă dispozitivă cuă cup .ă Fiindă compusă înă generală dină materiiă deă origineă organic ,ă
gunoiulă deă grajdă nuă necesit ă managementă activ.ă Întoarcerea şiă amestecareaă seă vaă realizaă prină
deplasareaăşiruluiăîntr-oăpozi ieălateral ăutilizândăînc rc torul,ăevitândăastfelănecesitateaăunorăutilajeă
specializateăpentruăîntoarcereaă compostului.ă Astfel,ă unăşirănouădeămaterială esteăamplasată înă pozi iaă
ini ial .ăDispozitivulăcuăcup ă esteănecesarăpentruămanipulareaă gunoiuluiă dejaăexistentă înă depozităşiă
pentruă transferareaă gunoiuluiă dină gospod riiă deă laă platformeleă individualeă înă remorci.ă Înă ceeaă ceă
priveşteă deşeurileă ajunseă accidentală înă corpulă gunoiuluiă deă grajdă acesteaă seă voră extrageă şiă seă voră
depozitaăînăboxeleăspecialăprev zuteăpentruăstocareaăacestoraă(materialeăinerte:ăsticl ,ămetal,ăplasticcarton).ăAcesteaăvorăfiăridicateăperiodicădeăc treăoperatorulădeăsalubrizareăce-şiădesf şoar ăactivitateaă
în localitate.
▶ Împr ştiereaă gunoiului:ă Dup ă ceă gunoiulă aă fostă stocat,ă elă seă foloseşteă caă substan ă fertilizant ă înă
agricultur .ă Pentruă optimizareaă folosiriiă gunoiuluiă înă timpulă prim veriiă şiă varaă târziuă peă terenuriă
cultivateăşiăpeăculturileăînăcreştere,ăcomunaăaăfostădotat ăcuămaşiniădeăîmpr ştiereăspecializate.ăDină
cauzaămaterialuluiăfoarteăuscatăcareărezult ăaăfostănecesar ădotareaăcuăîmpr ştietoareăcuădesc rc toră
posterior.ă Esteă necesară caă tractorulă cuă careă aă fostă dotat ă Platformaă s ă operezeă utilajulă pentruă
împr ştiereăiarăutilajuluiădeăînc rcareă– înc rc torăfrontală- s ăîncarceăutilajulăpentruăîmpr ştiere.ă
▶ Manipulareaăfrac ieiălichide:ăC derileădeăprecipita iiăşiăalteăscurgeriăvorăfiăcolectateăîntr-un bazin de
stocareăseparat,ăcuăpere iiăc ptuşi iăcuămaterialeăimpermeabile.ăPlatformaăaăfostădotat ăcuăoăcistern ă
cuăvidăpentruăaăgoliăbazinul/rezervorulăşiăpentruăaăîmpr ştiaălichidulăăînapoiăpeăgr madaădeăgunoi.ă
9. Echipamente din dotarea platformei
Echipamenteleănecesareăsistemuluiădeămanipulareăşiăaplicareăaăgunoiului de grajd incluse în proiect sunt
dup ăcumăurmeaz :ă
- înc rc torăfrontal:ă1ăbucat ;ă
- tractor:ă1ăbucat ;ă
- remorc ăagricol ăbasculabil :ă2ăbuc i;ă
- remorc ăcistern ăvidanjabil :ă1ăbucat ;ă
- maşin ădeăîmpr ştiatăgunoi:ă1ăbucat .ă
Unelte suplimentare:ăSuntănecesareăunelteămanuale,ălope i,ăfurci,ăperiiăetc.
10. Personal de exploatare necesar
Înăfazaădeăoperare,ăseăestimeaz ăc ătreiămuncitoriăcalificațiă/ășoferăvorăfiădelegațiădeălaăPrim riaăcomuneiă
Ozun (Serviciu public de administrare a domeniuluiăpublicăşiăprivat) pentruăactivit țileăceăseăderuleaz ălaă
Platform .
 

