
Ministerul Mediului 

Ordinul nr. 140/2019 privind aprobarea 
Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, 
evaluarea ș i revizuirea planurilor judet ene de 
geștionare a deș eurilor ș i a planului de geștionare 
a deș eurilor pentru municipiul Bucureș ti 
Modificări (...) 
Text publicat în M.Of. al României. 
În vigoare de la 17 aprilie 2019 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale deșeuri, situri contaminate 
și substanțe periculoase nr. 103.002/DGDSCSP din 7.01.2019, 

în temeiul prevederilor: 

- art. 37 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu 
modificările și completările ulterioare, 

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin: 

Art. 1. - 

Se aprobă Metodologia pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea 
planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor 
pentru municipiul București, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 bis. 

Art. 2. - 

Metodologia prevăzută la art. 1 se revizuiește în funcție de modificările legislative 
și/sau de standardele și de datele de referință în domeniu. 

Art. 3. - 

Planurile județene de gestionare a deșeurilor, denumite în continuare PJGD, și planul 
de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București, denumit în continuare PMGD, 
prevăzute la art. 37 alin. (1)din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv programele județene 
și al municipiului București de prevenire a generării deșeurilor, ca parte integrantă din 
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PJGD și PMGD, se monitorizează și se evaluează conform art. 44 alin. (3) din Legea nr. 
211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. - 

 

Planurile județene de gestionare a deșeurilor se elaborează și se aprobă în termen de 
6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. 

Art. 5. - 

La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și 
dezvoltării durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 
planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 497 și 497 bis din 25 iulie 2007. 

Art. 6. - 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   

 
Viceprim-ministru, ministrul 

mediului, 

Grațiela Leocadia Gavrilescu 

 

București, 14 februarie 2019. 

Nr. 140. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgmzxga/legea-nr-211-2011-privind-regimul-deseurilor?pid=105788739&d=2019-04-18#p-105788739
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdoobugm4q/art-4-ordin-140-2019?dp=gi4dgobvga4tony
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdoobugm4q/art-5-ordin-140-2019?dp=gi4dgobvga4tooi
https://lege5.ro/Gratuit/geytknjyhe/ordinul-nr-951-2007-privind-aprobarea-metodologiei-de-elaborare-a-planurilor-regionale-si-judetene-de-gestionare-a-deseurilor?d=2019-04-18
https://lege5.ro/Gratuit/geytkmryha/metodologia-pentru-elaborarea-monitorizarea-si-revizuirea-planurilor-regionale-de-gestionare-a-deseurilor-din-06062007?d=2019-04-18
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdoobugm4q/art-6-ordin-140-2019?dp=gi4dgobvga4tqmi

