Guvernul Romaniei

din 15/12/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 22/12/2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea deseurilor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 394 in 10 mai 2005, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7 alineatul (2), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) deseuri nepericuloase de orice alta origine, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul pentru
deseuri nepericuloase stabilite potrivit anexei nr. 3;
c) deseuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare
echivalenta cu a celor prevazute la lit. b) si care satisfac criteriile relevante de acceptare stabilite potrivit anexei nr. 3;
aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza in spatii destinate deseurilor biodegradabile nepericuloase."
2. La articolul 13 alineatul (2), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"k) in cazul in care este necesara evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, titularul proiectului este obligat
sa completeze documentatia de solicitare cu informatiile prevazute la art. 11-13 din acelasi act normativ."
3. La articolul 13 alineatul (5), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) obligatia operatorului depozitului de a raporta anual autoritatii competente pentru protectia mediului tipurile si
cantitatile de deseuri eliminate si rezultatele programului de monitorizare potrivit cerintelor prevazute la art. 17-25 si in
anexa nr. 4;".
4. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, atunci cand deseurile nu sunt acceptate in depozitul de deseuri,
operatorul are obligatia de a informa imediat autoritatile competente pentru protectia mediului cu privire la refuzul de a
accepta deseurile."
5. La anexa nr. 4 punctul 2.1.2, tabelul nr. 4.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
+-----+-----------------------+--------------+---------------------------------+
|''Nr.|
|
In faza
|
|
|crt. | Date meteorologice
|
de
|In faza de urmarire postinchidere|
|
|
| functionare |
|
+-----+-----------------------+--------------+---------------------------------+
| 1. |Cantitatea de
|
Zilnic
|Zilnic, dar si ca valori lunare |
|
|precipitatii
|
|medii
|
+-----+-----------------------+--------------+---------------------------------+
| 2. |Temperatura minima,
|
Zilnic
|Medie lunara
|
|
|maxima, la ora 15,00
|
|
|
+-----+-----------------------+--------------+---------------------------------+
| 3. |Directia si viteza
|
Zilnic
|Nu este necesar.
|
|
|dominanta a vantului
|
|
|
+-----+-----------------------+--------------+---------------------------------+
| 4. |Evaporare
|
Zilnic
|Zilnic, dar si ca valori lunare |
1
|
|(lisimetru) ( )
|
|medii
|
+-----+-----------------------+--------------+---------------------------------+
| 5. |Umiditatea atmosferica,|
Zilnic
|Medie lunara
|
|
|la ora 15,00
|
|
|
+-----+-----------------------+--------------+---------------------------------+

(1) Sau prin alte metode adecvate.''
6. La anexa nr. 4, punctul 2.2.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2.2.1. Controlul calitatii apei de suprafata, a levigatului, a gazului de depozit si frecventa de prelevare si analizare se
realizeaza conform tabelului nr. 4.2."
7. La anexa nr. 4, dupa punctul 2.2.5 se introduce un nou punct, punctul 2.2.6, cu urmatorul cuprins:
"2.2.6. Pentru levigat si pentru apa se va preleva pentru supraveghere o proba reprezentativa pentru compozitia
medie."
Art. II. - In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile ulterioare,
sintagma "acord/acord integrat de mediu" se inlocuieste cu sintagma "acord de mediu".
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