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 La dezbaterea publica desfasurata in data de 26.10.2016  in sala de sedinte 
din Primaria Municipiului Timisoara, au participat reprezentanti ai Directiei de 
Mediu, ai Biroului Salubrizare din cadrul Primariei Timisoara, mass-media locale, 
reprezentanti ai unor institutii  (RETIM si Agentia pentru Protectia Mediului), 
cetateni. La intalnire au participat aproximativ 15 persoane si s-a desfasurat pe 
parcursul unei ore, cu incepere de la ora 15.30. 
 
 
 ORDINEA DE ZI 
 

Regulamentul privind gestionarea deseurilor din constructii si demolari 
in municipiul Timisoara 

 
Dl. Adrian Bere, director al Directie de Mediu: Incercam sa inchidem acest 

plan de gestionare a deseurilor. De nenumarate ori am intalnit rampe clandestine de 
deseuri (deseuri din constructii), iar aceasta problema trebuie rezolvata. Prin acest 
regulament, beneficiarii, agentii din constructii au obligatia de a intocmi un raport 
final, un plan de eliminare a deseurilor, raport avizat de catre compartimentul de 
specialitate din Directia de Mediu si sa fie prezentat in termen de 10 zile de la 
finalizarea investitiei. 

 
Dl.Olaru Petru, FALT: Cand se intocmeste raportul final; cand este 

considerat in acte, finalizarea constructiei? 
 
Dl.Bere: La terminarea investitiei se intocmeste un proces-verbal de 

receptive.  
 
Dl.Olaru: Finalizarea se incheie prin intabulare? Ce intelegeti dvs. prin 

finalizarea investitiei? 
 
Dl.Bere: Orice investitor, la terminarea lucrarii, trebuie sa declare finalizarea 

printr-un process verbal, la Directia de Urbanism. 
 
Dl.Olaru: Trebuie sa facem diferenta intre o persoana care-si repara 

apartamentul si are o cantitate foarte mica de deseuri si o persoana juridical, care 
are o investitie mare, o constructive, si are o cantitate foarte mare de deseuri. Exista 
cazuri de reparatii in locuinte, unde este obligatoriu obtinerea autorizatiei de 
construire, si reparatii minore, fara autorizatie de construire, dar din care rezulta, 
totusi o cantitate mica de deseuri (sub 1 mc). Daca nu se procedeaza conform 



Regulamentului, persoana care-si repara apartamentul va fi amendat de Politia 
Locala. 

 
Dl.Bere: Legea spune ca sunt necesare recipiente standardizate pentru 

colectarea deseurilor. 
 
Dl.Ucianschi Milan, sef serviciu RETIM: precizeaza urmatoarele: 
- La CapitolulI, sectiunea 1 Dispozitii Generale, se specifica la art.1, alin. 

(4) ca “In Municipiul Timisoara, colectarea, transportul, reciclarea si 
depozitarea acestor tipuri de deseuri se realizeaza numai de catre 
operatori autorizati” 

- Consideram ca termenul “reciclare” trebuie inlocuit cu termenul 
“valorificare”, pe considerentul ca nu toate fractiile rezultate pot fi 
reciclate. Unele fractii trebuie supuse eliminarii prin incinerare. 

- La art.7-Precolectarea deseurilor din constructii si demolari, alin.(7)- 
consideram ca termenul de “depozite de deseuri periculoase” ar trebui 
inlocuit cu “alte solutii de eliminare”, tinand cont ca la nivelul 
municipiului Timisoara nu exista depozite de deseuri periculoase 

- La art.8- Colectarea si transportul deseurilor din constructii si demolari, 
alin. (4), adresa punctului de colectare din Timisoara, str.Energiei nr.3 
(vis-à-vis de CET Sud), se va modifica in Calea Sagului nr.147/G (vis-à-
vis de CET Sud) 

- La Capitolul III, sectiunea 4, Plan de eliminare deseuri, art.9, consideram 
ca trebuie introduse inclusiv prevederile referitoare la obligatia obtinerii 
avizului de catre beneficiari cu privire la gestionarea deseurilor din 
constructii-demolari, eliberat de catre Retim Ecologic Service SA. 

- La Capitolul IV, Obligatia producatorilor de deseuri, art.11, se vor 
introduce obligatii pentru persoanele juridice in conformitate cu Anexa 6 
la Legea nr.211/2011 (Obligatii anuale privind nivelul de pregatire pentru 
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv 
operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui 
alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele carora sunt emise 
autorizatiile de constructie/desfiintare). 
 

D-na Simona Oprisa-Stanescu, Agentia pentru Protectia Mediului Timis: A 
intrat in vigoare O.U.G. nr.68/12.10.2016 pentru modificarea si completarea Legii 
211/2011 privind regimul deseurilor, si aici s-au introdus cateva articole: 

- La articolul 14, se introduce aliniatul: “Titularii pe numele carora au fost 
emise autorizatii de constructive/desfiintare au obligatia sa gestioneze 



deseurile din constructii si desfiintari, astfel incat sa atinga progresiv pana 
la 31.12.2020, diverse operatiuni de reciclare si valorificare materiala. 

In termen de 180 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, la 
propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, gestionarea 
deseurilor din constructii si desfiintari se aproba prin hotarare de Guvern. 
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