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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Planului județean de gestionare a deșeurilor 2020-2025  

al județului Harghita 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 
modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională a Directivei 
(UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, Consiliul Județean Harghita are obligația de a 
revizui planul județean de gestionare a deșeurilor, astfel: 

 Art. 39 (1): ”în baza principiilor și obiectivelor PNGD se 
elaborează/realizează/revizuiesc planurile județene de gestionare a deșeurilor, 
denumite în continuare PJGD, de către Consiliile Județene în colaborare cu 
agențiile județene pentru protecția mediului …”; 

 Art. 44 (3): ”Revizuirea PJGD se realizează de către Consiliul Județean, în baza 
recomandărilor raportului de monitorizare/evaluare întocmit de APM”. 

Revizuirea Planului Județean privind Gestionarea Deșeurilor (PJGD) pentru județul 
Harghita a fost elaborat la solicitarea Consiliului Județean Harghita  de către SC Total 
Business land SRL, care dorește să transpună pe plan județean principiile și obiectivele 
enunțate în: 

 Planul National de Gestionare a Deșeurilor aprobat cu Hotărârea de Guvern nr. 
942 din 20.12.2017 și publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 02.01.2018; 

 Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor – Regiunea 7 Centru, revizia 1, 

versiunea ianuarie 2011; 

 Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014 – 2020 – aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 870 din 06.11.2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 750 
din 04.12.2013. 

 Strategia Județeană privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a 
serviciilor de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul Județului Harghita 
2020 – 2030, aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 180/2020.  

Pentru întocmirea PJGD Harghita, s-a utilizat „Metodologia pentru elaborarea, 
monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor și 
a Planului de Gestionarea a Deșeurilor pentru Municipiul București” din 14.02.2019, 
aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 140/2019. 
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Harghita a fost elaborat în colaborare cu 
Consiliul Județean Harghita, Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita și 
Agenția pentru Protecția Mediului Harghita. Scopul realizări Planului Județean de 



Gestionare a Deşeurilor (PJGD) este de a dezvolta un cadru general propice gestionării 
deşeurilor la nivel județean cu efecte negative minime asupra mediului.  

Conform procedurii de obținere a avizului de mediu au fost apărute următoarele 
anunțuri de ziare: 
 - Depunerea primei versiuni a PJGD: în ziarul Hargita Népe, în data de 07.05.2020, 
în ziarul Informația Harghitei din data de 08.05.2020. 
 - Disponibilizarea proiectului de plan și prima versiune a Raportului de mediu 
pentru PJGD: în ziarul Hargita Népe, în data de 27.10.2020, 30.10.2020, în ziarul 
Informația Harghitei din data de 27.10.2020, 30.10.2020. 
 -  Anunț organizare dezbatere publică la data de 10.05.2021, on-line: în ziarul 
Hargita Népe, în data de 19.03.2021, 23.03.2021, în ziarul Informația Harghitei din data 
de 19.03.2021, 23.03.2021. 
 - Decizia de emitere a avizului de mediu nr. 1/13.05.2021: în ziarul Hargita Népe, 
în data de 14.05.2021, în ziarul Informația Harghitei din data de 18.05.2021. 

Conform Avizului de mediu nr. 1/18.05.2021 emis de APM Harghita și având în vedere 

cele menționate mai sus se propune aprobarea Planului județean de gestionare a 
deșeurilor 2020-2025 al județului Harghita, conform Anexa nr.1.  
 
 

Arhitect Șef   Zólya László A.   Csurka Piroska 
             Fülöp Otilia   Manager de proiect   Consilier 

 
 
 
 
 

      Miercurea Ciuc, 18.05.2021. 
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