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REFERAT  
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în municipiul 

Timişoara 
 
 În conformitate cu prevederile art. 17, alin.2, lit.b din Legea nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor, republicată, producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 
atinge, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 
valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui 
alte materiale, de minimum 70 % din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de 
construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din 
Hotărârea Guvernului nr.856/2002, cu completările ulterioare. 

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. 
 Prevederi referitoare la modul de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în municipiul 
Timişoara sunt prevăzute în mai multe acte normative locale - Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr.371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul 
Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr. 
43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană 
Timişoara, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012 privind completarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de 
mediu din zona metropolitană Timişoara - fapt pentru care considerăm că se impune o reglementare 
unitară. 
 În vederea reducerii cantităţilor de deşeuri din construcţii şi demolări abandonate pe domeniul 
public/privat, monitorizarea şi asigurarea unei gestionări corespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri, s-au 
impus persoanelor fizice şi juridice care solicită autorizaţie de construcţie sau demolare, obligativitatea 
întocmirii unui Plan de eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii, reabilitări si 
reparaţii, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism, în vederea eliberării autorizaţiei de 
construire/desfiinţare. 

În Planul de eliminare a deşeurilor beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor estimează cantităţile 
pentru fiecare tip de deşeu în parte. Pentru a urmări modul de gestionare a deşeurilor rezultate de investiţie 
se impune ca la finalizarea investiţiei beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor să  întocmească un raport 
final care să conţină tipurile şi cantităţile reale rezultate din lucrare, precum şi documente justificative 
privind eliminarea acestor deşeuri.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012 privind completarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de 
mediu din zona metropolitană Timişoara s-a introdus fişa de identificare a caracteristicilor şantierului, 
prin care sunt solicitate mai multe date care se regăsesc în conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor, 
precum şi în actele normative locale. De asemenea, menţionăm faptul că unele puncte din fişă, precum şi 
încadrarea şantierului la categoria de risc pot fi completate doar după  finalizarea lucrărilor de 
construcţii/demolare. 

  
Având în vedere cele expuse mai sus, propunem: 
 

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să aprobe Regulamentul 
privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în municipiul Timişoara, conform Anexei care 



face parte integrantă din hotărâre, precum şi revocarea următoarelor articole din actele normative locale în 
vigoare menţionate: 

- de la  cap. VII Gestiunea deşeurilor, punctul 2 şi punctul 3, lit. a - h din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de 
mediu din zona metropolitană Timişoara; 

- de la cap. V 2. Controlul prafului şi emisiilor din construcţii şi demolări punctul 2.2, alin.4 
Evaluarea impactului asupra calităţii aerului din Hotărârea Consiliului Local 
nr.157/24.04.2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr.43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona 
metropolitană Timişoara (Anexa nr.5); 

- de la secţiunea IV Administrarea domeniului public art.6, Secţiunea V Obligaţiile persoanelor 
juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la 
clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti art.7, de la Capitolul II Gestionarea deşeurilor urbane 
art.8, alin.4, art. 10, alin.1, lit. a, art.12,alin.1, 2, 3, art.13, alin.1, de la Secţiunea I Condiţii 
privind gestionarea anumitor tipuri de deşeuri art.15, alin. 1, lit.d, e, f, art.16, alin.1, lit.d din 
Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
VICEPRIMAR 

DAN DIACONU 
 
 

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU 
ADRIAN BERE-SEMEREDI 

 
 
 

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN 
DANIEL CORAŞ 

 
 
 

CONSILIER 
CLAUDIA DOBRE 

 
 

 
SERVICIUL JURIDIC 

ALIN STOICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Red.C.D./Dact: C.D.                                                                                                                                                          cod FO53 – 01 ver. 3   
  

 


