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REFERAT
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în
municipiul Timişoara
În data de 26.10.2016, a avut loc dezbaterea publică pe tema Regulamentului privind
gestionarea deșeurilor din construcţii şi demolări în municipiul Timişoara. Cu acest prilej, au fost
discutate modificările și completările la prezentul regulament, precum și modificările legislației în
vigoare survenite în ultima perioadă.
La dezbaterea publică au participat reprezentanți ai Direcției de Mediu din cadrul Primăriei
Municpiului Timișoara, reprezentanți ai operatorului de servicii publice de salubrizare S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A., o reprezentantă a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, precum și
un reprezentant al F.A.L.T.
Având în vedere modificarea legislației privind gestionarea deșeurilor din construcții și
demolări precum și modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
republicată, se impun următoarele modificări în regulament:
- în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 2 din actul normativ mai sus menționat,
producătorilor de deșeuri și autorităților administrației publice locale le revine obligația să atingă până
la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru
deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte
surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării,
de minimum 50% din masa totală;
- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 3. “Titularii pe numele cărora au fost emise
autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și
desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel
de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni
de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din
masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu
excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei
2014/955/UE.
De asemenea, deșeurile din construcții și desființări sunt deşeurile corespunzătoare codurilor
de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv
deșeurile periculoase și materialele geologice naturale, în conformitate cu definiția categoriei
17.05.04.
Totodată, menționăm faptul că au fost însușite propunerile formulate de cei prezenți la
dezbatere.
Având în vedere cele expuse, propunem modificarea regulamentului supus dezbaterii,
conform celor menționate mai sus.
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