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Juriștii pentru Drepturile Omului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și
Mediului (pentru informare)

         Agenția de Mediu a examinat demersul privind plasarea unui container în zonă de locuit sau pe un teren cu destinație
agricolă și comunică următoarele.
         1. În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, alocarea terenurilor
necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de
responsabilitate  extinsă  a  producătorului,  dotarea  acestora  cu  containere  specifice  tipurilor  de  deşeuri,  precum  şi
funcţionalitatea acestora ține de sarcina autorităților administrației publice locale, care va ține cont de documentația de
urbanism.
         În același timp, potrivit art. 25 alin. (3) din Legea menționată, autorizate urmează a fi unităţile şi întreprinderile care
intenţionează să desfăşoare activităţi de gestionare a deşeurilor.
         2. Potrivit art. 36 din Codul funciar nr. 828 din 25.12.1991, terenurile cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de
proprietate, sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea obiectivelor
de infrastructură a agriculturii și a structurilor de primire turistică, din categoria pensiunilor agroturistice, precum şi pentru
obţinerea produselor energetice.
         Totodată, conform pct. 10 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de
terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016, pentru construcţia obiectivelor industriale, comunale,
locative,  a căilor ferate şi  drumurilor,  a liniilor de transport  electric,  a liniilor de comunicaţii  electronice,  a conductelor
magistrale, precum şi a obiectivelor cu destinaţie agricolă (silvică) se transmit, în primul rînd, terenurile ce nu se folosesc
pentru creşterea producţiei agricole (silvice), terenurile cu bonitate scăzută (gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de
40)  şi cele neîmpădurite.
         Transmiterea terenurilor se realizează pe baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.
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