
 

 

 

 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Starea de fapt 

 

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește 

înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește 

crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a 

unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice. 

 

Potrivit prevederilor legale din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI 

TIMIȘ, cu sediul în Mun. Timișoara, str. Piața Romanilor nr. 4, ap.2, județul Timiș este mandatată de UAT-urile  

care au calitatea de Asociat în cadrul Asociației, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega 

gestiunea serviciului de salubrizare a localităților. Raportat la situația existentă se impune elaborarea şi 

adoptarea unui Regulament de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare. 

 

Prin urmare, aparatul de specialitate a Asociației a întocmit proiectul de Regulament de organizare și 

funcționare a serviciului de salubrizare din județul Timiș care va fi supus procedurii stabilite de Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizionala în administrația publică. 

 

Starea de drept 

 

Proiectul de Regulament se fundamentează pe prevederile : 

 

• Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

• Legea nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

• Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare al localităților, aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 

82/2015;  

• OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;  

• OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice şi electronice;  

• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deșeurilor de ambalaje, cu toate 

modificările ulterioare;  

• Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;  

• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al 

populației, cu modificările și completările ulterioare;  

• Ordonanța de urgență nr 57/2019 din 3 iulie 2019-Partea I privind Codul Administrativ;  

• Aplicația de Finanțare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Timiș”; 

• Documentul de poziție adoptat de membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș 

la data de 18 mai 2011; 

• Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș și Statutul Consiliului Județean 

Timiș.  
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