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AVIZ 
 

la Raportul de specialitate privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 
din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu 

modificările și completările ulterioare 
  

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13911/24.06.2020 privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 
din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de Referatul de aprobare a 
proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului , 

Având în vedere art. 2 alin. 2 și 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.06.2001 - actualizată – privind regimul 
juridic al contravenţiilor – care prevede că „rin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se 
stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii 
prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale 
Guvernului”, ” Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii în 
următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi 
spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de 
locuinţe, precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; 
întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultura, întreţinerea clădirilor, 
împrejmuirilor şi a altor construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere”; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.190 din 04.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara; 

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 
Potrivit art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale 

elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor, asigură şi răspund pentru monitorizarea 
activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medical, respectiv aprobă, prin hotărâri ale 
consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării 
necontrolate a deşeurilor; 

În considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. alin. 7 lit. c) și i) din OUG 
nr. 57/2019  privind Codul administrativ; 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative; 

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-13911/24.06.2020 privind abrogarea 
art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara. 

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea 
demersului pentru aprobarea Regulamentului privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului 
Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara 
și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 
alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu 
obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza 
documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. 
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