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REFERAT 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 privind aprobarea 
„Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara” 

 
 

Prin Hotărârea nr.43/24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timişoara  a aprobat 
„Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara”. 

Municipiul Timişoara este una dintre zonele în care au fost înregistrate depăşiri ale valorilor 
limită la PM10 ( pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni) ceea ce a dus la 
nerespectarea obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare privind aplicarea Directivei 1999-30-CE 
şi declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de infringement din cauza poluării 
atmosferice datorată pulberilor în suspensie, fiind necesară luarea de măsuri care să producă efecte 
certe de reducere a poluării. 

Printre cauzele  care contribuie la depăşirea valorilor limită la PM10 ( pulberi în suspensie cu 
un diametru mai mic de 10 microni) se numeră şi şantierele în lucru care execută lucrări de 
modernizare şi reabilitare a sistemelor de utilităţi publice, lucrări de modernizare a infrastructurii de 
transport alte lucrări de construcţii şi demolări la clădiri civile şi industriale, care nu respectă normele 
legale de mediu (gestionarea deşeurilor rezultate, asigurarea curăţeniei şi împrejmuirea zonei 
construibile, nerespectarea măsurilor obligatorii referitoare la organizarea şantierelor). 

În contextul noilor reglementări legislative referitoare la calitatea aerului, cum ar fi  Legea 
nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, monitorizarea calităţii aerului este una dintre 
priorităţile de bază ale  Primăriei Municipiului Timişoara, în care sens prin completările aduse 
Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara, se doreşte a fi 
reglementată în mod mai amănunţit activitatea de construcţii din şantiere/demolare/lucrări edilitar 
gospodăreşti cu scopul de a micşora poluarea cu praf a mediului înconjurător şi protejarea sănătăţii 
populaţiei.  

Astfel, în cadrul Capitolului  V. CALITATEA AERULUI din regulamentul mai sus amintit, 
după punctul „1.Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii” se va introduce punctul            
„2. Controlul prafului şi emisiilor din construcţii şi demolări”, unde vor fi reglementate activităţile 
atât din interiorul, cât şi din exteriorul organizărilor de şantier cu privire la impactul pe care acestea îl 
au asupra calităţii aerului şi  măsurile de reducere a riscurilor posibile asupra calităţii aerului, 
furnizând  un  standard  minim  pentru  toate  şantierele  din  municipiul Timişoara şi vor ajuta la  
micşorarea poluării aerului în şantier şi prevenirea impactului asupra localităţii din afara perimetrului 
şantierului. 

Pentru a controla activităţile de demolare şi construcţie este necesar să se evalueze riscul 
diverşilor poluanţi emişi în şantier. 

În vederea emiterii Avizului Plan de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei, 
solicitantul va completa suplimentar faţă de actuala documentaţie prevăzută la art.8 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişora nr.371/2007 cu modificările şi completările 
ulterioare şi o fişă de Identificarea Caracteristicilor Şantierului.                                                                                
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Înainte de emiterea Avizului de principiu  mediu urban, Direcţia de Mediu din cadrul 

Primăriei Municipiului Timişoara face evaluarea şantierului /sitului şi realizează încadrarea acestuia 
în clasa de risc corespunzătoare conform punctului 2.2.1. din regulament. 

Modalitatea  în care beneficiarul avizelor mai sus menţionate respectă prevederile actelor 
normative în vigoare va fi verificată de către consilieri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara 
sau  împuterniciţi ai Primarului, nerespectarea acestora  fiind sancţionată conform legislaţiei în 
vigoare. 

Conform prevederilor art.36 alin.2 lit.b)  şi alin.6 lit.a) punctul 9 din  Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi actualizată, consiliul local exercită atribuţii privind 
dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului, prin asigurarea potrivit competenţelor sale 
şi în condiţiile legii  a cadrului necesar pentru protecţia  şi refacerea mediului. 

Având în vedere cele expuse mai sus 
PROPUNEM: 

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe: 
Completarea Capitolului V. CALITATEA AERULUI din anexa la Hotărârea 

nr.43/24.02.2009 privind  aprobarea „Regulamentului privind factorii de mediu din zona 
metropolitană Timişoara”, prin introducerea după punctul „1. Persoanele fizice şi juridice au 
următoarele obligaţii” a punctului „2. Controlul prafului şi emisiilor din construcţii şi demolări”, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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