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ORDIN nr. 1.364 din 14 decembrie 2006
de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor
EMITENT:
PUBLICAT ÎN:

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2007

Data intrarii in vigoare: 04 Aprilie 2007

În temeiul prevederilor art. 8^2 alin. (2) din OrdonanŃa de urgenŃã a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin Legea nr. 426/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere principiile şi obiectivele enunŃate în Planul naŃional de
gestionare a deşeurilor, prevãzut în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr.
1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naŃionale de gestionare a deşeurilor şi
a Planului naŃional de gestionare a deşeurilor,
în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotãrârea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea şi funcŃionarea Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din Hotãrârea
Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului
Integrãrii Europene,
ministrul mediului şi gospodãririi apelor şi ministrul integrãrii europene
emit urmãtorul ordin:
ART. 1
Se aprobã planurile regionale de gestionare a deşeurilor, prevãzute în
anexele nr. 1-8 la prezentul ordin.
ART. 2
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar
anexele nr. 1-8*) se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I bis.
_________
*) Anexele nr. 1-8 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 232 bis în afara abonamentului, care se poate achiziŃiona de la
Centrul pentru relaŃii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

p. Ministrul mediului
şi gospodãririi apelor,
Attila Kordi,
secretar de stat
Ministrul integrãrii europene,
Anca Daniela Boagiu
_________
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