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ROMÂNIA                                                                      Aprobat                                              
JUDEŢUL TIMIŞ                                            PRIMAR 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
ADMINISTRATOR PUBLIC                                      NICOLAE ROBU 
BIROU SALUBRIZARE                                                                                                           
SC2016-8159/04.04.2016       

REFERAT 
privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de 

performanţă ai Serviciului de Salubrizare 
 
Prin Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor fiind 
abrogat Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
privind Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 110/2007. În vederea conformării la noul 
ordin A.N.R.S.C. se impune modificarea actualului Regulament al Serviciului de Salubrizare al Municipiului 
Timişoara aprobat prin HCL 453/2007 modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/18.12.2012. 
Conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 republicată,  A.N.R.S.C. îşi exercită competenţele care îi sunt 
acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, faţă de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi faţă de toţi 
operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, ţara de origine sau 
modalitatea de gestiune adoptată. 
În conformitate cu art.6 alin.(1), lit.h.) din Legea nr. 101/2006 republicată, unitatea administrativ teritorială are 
competenţe exclusive în elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare, pe baza regulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. aprobat prin Ordinul nr. 82/2015. 
    Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor stabileşte cadrul juridic unitar privind 
desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru 
asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi 
utilizator. 
Operatorii serviciului de salubrizare din cadrul unităţii administrativ teritoriale, indiferent de forma de proprietate şi 
de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare, se vor conforma prevederilor prezentului 
regulament-cadru. 
Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prezenţi în regulament au caracter minimal, Consiliul local poate 
aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de 
specialitate, după dezbaterea publică a acestora. 
Conform art. 129, alin (1) din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul nr. 
82/2015, Consiliile locale vor modifica şi aproba Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara 
în conformitate cu modificarea legislaţiei în vigoare. 
Prezentul Regulament al Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara a fost supus dezbaterii publice care a 
avut loc în data de 29.03.2016, sens în care a fost încheiată Minuta privind dezbaterea publică a Regulamentului 
serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara, fiind precizate anumite completări.  
Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
prin care să se aprobe: 
modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai 
Serviciului de Salubrizare elaboraţi pe baza Regulamentului-cadru şi ţinând seama de particularităţile locale şi de 
interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţii. 
                             

        Administrator Public 
Sorin DRĂGOI 

                                                   
                             Şef Birou Salubrizare                                                        Consilier 
                                 Călin Victor Fiat                                                           Călina Trapcea 
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