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Proiect de hotarare din 16.04.2018
www.primaritm.ro/proiecte.php?unid=57909365AAF4449CC22582730026EF09
Proiect de hotarare din 16.04.2018
privind privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016
privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deseurilor din constructii si demolari in
Municipiul Timisoara
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7727/03.04.2018 privind oportunitatea proiectului de
hotarare a Primarului Municipiului Timisoara-domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7727 din data de 03.04.2018 al Directiei de Mediu;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data 11.04.2018 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei
pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului
public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru
administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.17 alin.3 , art. 59, alin.2 din Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor,
republicata;
Avand in vedere prevederile art.5 lit.g, art.9 alin.2, art.12 alin.6 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea
si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata.
Avand in vedere prevederile art.6 si 31 din Ordonanta de Urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului,
actualizata;
In conformitate cu prevederile art.4, din L.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a) punctul 9 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art.1:Anexa la Hotararea Consiliului Local nr.159/din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind
gestionarea deseurilor din constructii si demolari in Municipiul Timisoara, se modifica si se completeaza, dupa
cum urmeaza:
1. La art.9, alin. (1) se modifica si se completeaza prin introducerea literei A si va avea urmatorul cuprins:
'Pentru obtinerea Autorizatiei de construire si/sau desfiintare, beneficiarii lucrarilor de construire si/sau
demolare, asa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se obliga sa solicite avizul compartimentului de
specialitate din cadrul Primariei municipiului Timisoara, conditie impusa in Certificatul de Urbanism.'
2. La art.9, alin. (1) se completeaza prin introducerea literei B si va avea urmatorul cuprins:
Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei municipiului Timisoara, este valabil numai
insotit de Planul de eliminare a deseurilor rezultate din realizarea investitiei (daca este cazul), precum si de
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Planul de situatie propus al investitiei vizat spre neschimbare.
Urmarirea punerii in aplicare si respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul
Primariei municipiului Timisoara, se vor efectua de catre persoanele desemnate din cadrul acestuia.
3. La art.9, alin. (1) se completeaza prin introducerea literei C si va avea urmatorul cuprins:
Beneficiarii si/sau executantii lucrarilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deseurilor, pentru urmatoarele
investitii:
- pentru lucrarile deja finalizate - intrare in legalitate;
- pentru schimbari de destinatie fara modificari interioare/exterioare si/sau structurale;
- pentru bransamente si racorduri la retelele de utilitati;
- pentru lucrarile de constructii cu caracter provizoriu (amplasare firma/reclama/copertina/marchize pe fatada,
constructii modulare/chioscuri care nu au fundatii);
- PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate.
4. La art.9, alin.2, lit. (A) se modifica si va avea urmatorul continut: Continutul Planului de eliminare a
deseurilor rezultate din lucrarile de construire si/sau demolare, asa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
este urmatorul:
a)denumirea si adresa producatorului/generatorului de deseuri;
b) locul generarii deseurilor (locatia investitiei);
c) tipul si cantitatea deseurilor ce se vor genera (conform codurilor de deseuri care sunt prevazute la capitolul
17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE);
d) descrierea modului de gestiune a deseurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau alta
forma de eliminare finala;
e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deseurilor - containere de diverse capacitati; in cazul
deseurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;
f) denumirea si adresa transportatorului deseurilor si copia contractului incheiat cu acesta, iar in cazul in care
transportul se efectueaza in regie proprie se va mentiona tipul si numarul de inmatriculare al vehiculului de
transport;
g) locul depozitarii finale sau a incinerarii deseurilor - se prezinta copia contractului incheiat cu operatorul
depozitului sau incineratorului;
h) numele si prenumele responsabilului cu gestionarea deseurilor din cadrul unitatii;
i) data intocmirii planului si semnatura responsabilului cu gestionarea deseurilor.
5. La art.11 se completeaza prin introducerea unei noi litere t, care are urmatorul cuprins:'sa aduca la starea
initiala zonele verzi afectate de lucrarile edilitar-gospodaresti'.
6. La art.12, alin.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 'Constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 1500-2000 lei pentru persoane fizice si de la 2000-2500 lei pentru persoane juridice
nerespectarea prevederilor art.11, lit.a-r, lit.t.'
Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.
Art.3 : Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
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- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale;
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