
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /3.12.2021

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis

Considerente legale:
Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș nr. 
7208/11/11.2021, înregistrată la  registratura Primăriei comunei Beba Veche, și Hotărârea 
Consiliului Director al ADID Timiș nr. 5/08.11.2021 prin care a fost avizat favorabil noul 
Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș –
septembrie 2021 şi Anexele 1 – 5 la acesta,
Având în vedere adresa ADID Timiș nr. 7208 din data 11.11.2021 referitoare la respectarea art. 
7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională în administrația publică, 
republicată, prin afișarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 
public de salubrizare din județul Timiș – septembrie 2021 și Anexele 1 - 5 la acesta,
Având în vedere :• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților ; • Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; • Legea privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ; • OUG nr. 
74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje și a 
OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.31/2019 ; • OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ; • OUG nr.  92/2021 privind regimul 
deșeurilor (care a abrogat Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor) ; • Legea nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ; • Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii , cu modificarile si completarile ulterioare ; • 
Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a proiectului ”Sistem 
integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” ; • Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiș, precum și prevederile contractelor de delegare prin concesiune a 
activității de colectare și transport al deșeurilor pentru cele cinci zone ale județului Timiș,
În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit. a), ale 
art. 136, și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ,

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din 
județul Timiș – septembrie 2021 și Anexele 1 - 5 la acesta (Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre), 
avizat favorabil de Consiliul Director al ADID Timiș prin Hotărârea nr. 5/08.11.2021.
Noul Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș 
aprobat conform art. 1 de mai sus, va intra în vigoare după aprobarea în AGA ADID Timiș.
Primarul comunei Beba Veche, dl. Ioan Bohancanu va reprezinta interesele U.A.T. Beba Veche   
în AGA - ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta hotărâre.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri – Județul Timiș
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /3.12.2021

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis

         In baza adresei  de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri – Județul 
Timiș inregistrate la Primaria comunei Beba Veche sub nr. 7208/11.11.2021,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș nr. 
7208/11/11.2021, înregistrată la  registratura Primăriei comunei Beba Veche, și 
Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 5/08.11.2021 prin care a fost avizat 
favorabil noul Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare 
din județul Timiș – septembrie 2021 şi Anexele 1 – 5 la acesta,
Având în vedere adresa ADID Timiș nr. 7208 din data 11.11.2021 referitoare la 
respectarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională în 
administrația publică, republicată, prin afișarea proiectului Regulamentului de organizare 
și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș – septembrie 2021 și 
Anexele 1 - 5 la acesta,
Având în vedere :• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților ; • Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; • Legea privind serviciile comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; • OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.31/2019 ; • OUG 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; • OUG nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor (care 
a abrogat Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor) ; • Legea nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ; • Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii , cu modificarile si completarile 
ulterioare ; • Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a 
proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” ; • Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, precum și prevederile 
contractelor de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport al 
deșeurilor pentru cele cinci zone ale județului Timiș,
În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit. 
a), ale art. 136, și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ,



          prin care vă informam despre necesitatea aprobării "REGULAMENTULUI de 
organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș" care a fost 
întocmit de către specialiștii din aparatul de specialitate al ADID Timiș . 
Regulamentul are un caracter normativ, aplicabil în tot județul Timiș , și reglementează 
activitatea de gestionare a deșeurilor la nivelul Județului Timiș .
Regulamentul serviciului a plecat de la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor   și a fost modificat și actualizat raportat la prevederile O.U.G. nr. 92/2021 
privind regimul deșeurilor, astfel ca acesta respecta toate exigentele legale și poate fi 
adoptat în aceasta forma notificata rezultata în urma procedurii de consultare publică 
conform Legii nr. 52/2003.

Vă informam ca, fiind un act cu valoarea normativa și cu aplicabilitate generala la nivelul 
județului Timiș , pentru ca acesta sa fie aplicabil, este necesar sa fie respectate 
dispozițiile art.7, alin (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în 
administrația publică, republicată, astfel vă propun aprobarea demarării procedurii de 
consultare publică.
EXPUNERE DE MOTIVE

Având la bază nota de fundamentare și referatul de specialitate al proiectului de 
REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului  public de salubrizare din 
județul Timiș , propun spre avizare  și adoptare în forma actuala sau cu amendamente 
actul normativ susmenționat pentru următoarele motive :

I. Regulamentul este un act administrativ public cu valoare normativa și se aplica 
serviciului public de salubrizare de pe raza județului Timiș , infiintat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Timiș nr. 140/30.09.2013 (denumit în continuare Serviciu de 
salubrizare).

2.	Regulamentul este esential pentru organizarea și gestionarea serviciului de 
salubrizare la nivelul Județului Timiș și stabile te cadrul juridic privind organizarea și 
functionarea activitatilor de salubrizare gestionate la nivelul județului Timiș de către 
ADID, definind modalitatile și conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea acestor 
activități, precum și relatiile dintre operatori și utilizatori.

3.	Prevederile regulamentului se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, 
exploatarea și intretinerea instalatiilor și echipamentelor din sistemul public de 
salubrizare la nivelul județului Timiș , cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice în 
vigoare.

4.	Operatorii Serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în 
care este organizată gestiunea Serviciului de salubrizare se var conforma prevederilor 
prezentului regulament.

5.	Activitatile Serviciului de salubrizare sunt prestate pe raza teritoriala a județului Timiș , 
în localitatile membre ale Asociației de Dezvoltare lntercomunitara Deșeuri Timiș 
(denumita în continuare ,,ADID") pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor 
publice, ale operatorilor economici și ale altar entitati legal constituite de pe teritoriul 
respectivelor unități administrativ-teritoriale.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.



Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de 
salubrizare din judetul Timis am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr.    /3.12.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr.    
/3.12.2021
	-Adresa 7208/11.11.2021 de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri 
– Județul Timiș;
Constatand ca:

	Comisia de organizare și dezvoltare 
urbanistică, amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului 
înconjurător, agricultură și turism

AVIZ FAVORABIL

Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare   Intercomunitară Deșeuri Județul 
Timiș nr. 7208/11/11.2021, înregistrată la  registratura Primăriei comunei Beba 
Veche, și Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 5/08.11.2021 prin 
care a fost avizat favorabil noul Regulament de organizare și funcționare a 
serviciului public de salubrizare din județul Timiș – septembrie 2021 şi Anexele 
1 – 5 la acesta,

Având în vedere adresa ADID Timiș nr. 7208 din data 11.11.2021 referitoare la 
respectarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională 
în administrația publică, republicată, prin afișarea proiectului Regulamentului 
de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș 
– septembrie 2021 și Anexele 1 - 5 la acesta,



Președinte, SULI MONIKA- ESZTER

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     CHIRA IOAN- RADU

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

Având în vedere :
•	Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare a localităților ;
•	Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
•	Legea privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
•	OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.31/2019 ;
•	OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
•	OUG nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor (care a abrogat Legea nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor) ;
•	Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a 
deșeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
•	Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii , 
cu modificarile si completarile ulterioare ;
•	Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a 
proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” ;
•	Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,
precum și
prevederile contractelor de delegare prin concesiune a activității de colectare și 
transport al deșeurilor pentru cele cinci zone ale județului Timiș,

În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 
alin. 2 lit. a), ale art. 136, și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr.    /3.12.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   Aparat 
de specialitate al primarului înregistrat sub nr.    /3.12.2021
         Văzând adresa nr. 7208/11.11.2021 emisă de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri – Județul Timiș;
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, 
președinte SULI MONIKA- ESZTER;

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
serviciului public de salubrizare din judetul Timis

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43/03.12.2021

          Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare   Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș 
nr. 7208/11/11.2021, înregistrată la  registratura Primăriei comunei Beba Veche, și 
Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 5/08.11.2021 prin care a fost avizat 
favorabil noul Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare 
din județul Timiș – septembrie 2021 şi Anexele 1 – 5 la acesta,

          Având în vedere adresa ADID Timiș nr. 7208 din data 11.11.2021 referitoare la 
respectarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională în 
administrația publică, republicată, prin afișarea proiectului Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș – septembrie 2021 și 
Anexele 1 - 5 la acesta,



          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 7) lit. s) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Având în vedere :
•	Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităților ;
•	Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
•	Legea privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
•	OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a 
deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.31/2019 ;
•	OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, 
cu modificarile si completarile ulterioare ;
•	OUG nr.  92/2021 privind regimul deșeurilor (care a abrogat Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor) ;
•	Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de 
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile 
ulterioare ;
•	Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii , cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
•	Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a proiectului 
”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” ;
•	Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,
precum și
prevederile contractelor de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport 
al deșeurilor pentru cele cinci zone ale județului Timiș,

          În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 
lit. a), ale art. 136, și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ,

Articolul 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de 
salubrizare din județul Timiș – septembrie 2021 și Anexele 1 - 5 la acesta (Anexa nr. 1 
la prezenta Hotărâre), avizat favorabil de Consiliul Director al ADID Timiș prin Hotărârea 
nr. 5/08.11.2021.

Articolul 2 - Noul Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de 
salubrizare din județul Timiș aprobat conform art. 1 de mai sus, va intra în vigoare după 
aprobarea în AGA ADID Timiș.

Articolul 3 - Primarul comunei Beba Veche, dl. Ioan Bohancanu va reprezinta interesele 
U.A.T. Beba Veche   în AGA - ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta hotărâre.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri – Județul Timiș
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte SULI MONIKA- ESZTER

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


