ORDIN nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru
aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. I
1.Paragraful 3.4.1. al capitolului 3.4 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor
nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 86 şi nr. 86 bis din 26 ianuarie 2005, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"3.4.1. Scop
Pentru evacuarea în influentul unei staţii de epurare orăşeneşti, respectiv într-un receptor natural, valorile
indicatorilor caracteristici levigatului trebuie să se încadreze în limitele stabilite de legislaţia în vigoare
privind protecţia calităţii apelor.
În funcţie de condiţiile locale specifice, caracteristicile levigatului şi de receptorul în care se evacuează
acesta, epurarea levigatului se realizează în două tipuri de instalaţii, şi anume:
- instalaţie de epurare proprie depozitului, care să permită evacuarea levigatului direct în receptorul
natural, cu respectarea legislaţiei în domeniu privind valoarea indicatorilor de calitate a efluentului;
- instalaţie de preepurare a levigatului pentru a fi evacuat într-o staţie de epurare a apelor uzate
orăşeneşti, cu respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competentă de
gospodărirea apelor şi de operatorul de servicii publice.
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate aproba recircularea levigatului, cu condiţia
respectării stricte a cerinţelor cantitative (volumul maxim de levigat care se poate recircula), calitative
(concentraţiile maxime admise ale indicatorilor caracteristici levigatului recirculat) şi de monitorizare
stabilite prin studii tehnice prealabile şi numai pentru o perioadă determinată de timp, care nu poate
depăşi 6 luni de la punerea în funcţiune a depozitului."

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
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