
Timișoara, la 02.03.2021 

Nr.22 
__________________________ 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind situația generată de întreruperea activității de colectare și transport a 

deșeurilor menajere la nivelul unităților administrativ teritoriale ca urmare a rezilierii 

contractului cu operatorul de salubrizare  BRAI-CATA din zona 3 Deta și zona 4 Făget 

din județul Timiș. 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, având în vedere: 

- Dezbaterile din cadrul ședinței din data de 09.12.2020 convocată de prefectul 
județului Timiș la solicitarea ADID Timiș; 

- Prevederile art. 257 din OUG 57/2019 cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.22 din OUG 21 din 2004 privind Sistemul Național de management a 

situațiilor de urgență cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile HG 557 din 2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- Prevederile art.10 din Anexa 1 din HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

cadru privind structura organizatorică atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și 
centrelor operative pentru situații de urgență; 

- Raportul activității Comisiei mixte constituite prin Ordinul Prefectului județului Timiș 
nr.73/26.02.2021, cu privire la verificarea afectării mediului înconjurător, sănătății umane, 
vegetale și animale, urmare a rezilierii contractului cu operatorul de salubrizare  BRAI-CATA 
din zona 3 Deta și zona 4 Făget din județul Timiș; 

- Adresa ADID nr.1176/17.02.2021,  
- Hotărârile Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență din zona zona 3 Deta și 

zona 4 Făget din județul Timiș1. 
 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș constată existența unei 

situații de urgență la nivelul celor 28 unități administrativ-teritoriale din zona 3 Deta și zona 4 

Făget din județul Timiș, generate de întreruperea activității de colectare și transport a 

deșeurilor de către operatorul de salubrizare, cu riscul afectării sănătății populației și a 

poluării excesive a mediului. 

Art. 2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, va lua act de situația de 

urgență creată și va dispune măsurile legale în regim de urgență, pentru asigurarea 

continuității activității de colectare și transport a deșeurilor din zona 3 Deta și zona 4 Făget. 

Art.3. ADID Timiș, va informa săptămânal prefectul județului Timiș, în calitate de 

președinte al CJSU Timiș, despre măsurile aplicate și va lua măsurile legale care se impun, 

în vederea evitării unor situații care să afecteze starea de sănătate a populației și poluarea 

excesivă a mediului.  

                                                           
1Zona 3 este compusă din următoarele unități administrativ teritoriale: Deta, Ciacova, Gătaia, Banloc, Birda, Denta, 
Ghilad, Giera, Jamu Mare, Jebel, Liebling, Livezile, Moravița, Pădureni, Tormac, Voiteg. 
Zona 4 este compusă din următoarele unități administrativ teritoriale: Făget, Bârna, Bethausen, Curtea, Dumbrava, 
Fârdea, Mănăștiur, Margina, Ogaba Lungă, Pietroasa, Tomești, Traian Vuia. 
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Art.4 Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, Direcția de Sănătate 

Publică Timiș, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș vor 

monitoriza permanent și vor informa prefectul județului Timiș, în calitate de președinte al 

CJSU Timiș, despre situația generată la nivelul zonei 3 Deta și zonei 4 Făget. 

Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: 

- ADID Timiș pentru implementarea măsurilor prevăzute la art.2 și 3; 

- Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, Direcția de Sănătate 

Publică Timiș, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș pentru 

implementarea măsurilor prevăzute la art.4. 

Art.6  Prezenta hotărâre se va comunica: 

 - Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență; 

 - Membrilor CJSU Timiș; 

- Primăriilor din zona 3 Deta și zona 4 Făget; 

- ADID Timiș. 

 

 Președintele Comitetului județean pentru situații de urgență Timiș 
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