România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 2
din 09 ianuarie 2019
Privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către Retim
Ecologic Service S.A., în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de
colectare şi transport a deşeurilor municipale, desfăşurată în Zona 0 a judeţului Timiş, în baza
contractului de delegare prin concesiune a activităţilor de colectare a deşeurilor nr.
1746/22.09.2017.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere adresa nr.2711/28.12.2018 a ADID TIMIS prin care informează că
operatorul Retim Ecologic Service a solicitat modificarea tarifelor ca urmare a intrării în
vigoare începând cu luna ianuarie 2019 a prevederilor OUG nr. 196/2005 prin care a fost
instituită obligativitatea achitării contribuţiei pentru economia circulară pentru deşeurile
municipale destinate a fi eliminate prin depozitare.
Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesiune a activităţii de
colectare şi transport a deşeurilor din Zona 0 a judeţului Timiş nr. 1746/22.09.2017 semnat cu
operatorul Retim Ecologic Service SA;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 6 alin.(1) lit. l), k) şi p) , art.8 alin (1) art. 26 alin. (5)
din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.
Ţinând cont de prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/20017 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.
În temeiul art. 39 alin. (4), art. 45 alin.(2) , art.92, şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea tarifelor din contractul de delegare prin concesiune a
activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale în Zona 0 judetul Timis nr.
1746/22.09.2017 semnat cu Retim Ecologic Service SA, pentru activitatea de colectare
separate şi transport separat al deşeurilor municipale, după cum urmează:
Tarif salubrizare
Populaţie urban
Populaţie rural
Operatori economici
instituţii publice

UM
lei/persoană/lună
lei/persoană/lună
şi lei/tonă

Tarif propus ( fără TVA )
8,72
2,97
212,85

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de delegare prin concesiune
a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona 0 judeţul Timiş, nr. 1746/22.09.2017
care să cuprindă tarifele aprobate conform art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3 Noile tarife menţionate la art.1 din prezenta hotărâre vor fi aplicabile după
aprobarea acestora în AGA ADID Timiş – Zona 0 şi semnarea actului adiţional la contractul
nr. 1746/22.09.2017 semnat cu operatorul Retim Ecologic Service SA
Art.4 Se mandateaza dl. Muntean Liviu având functia de primar al comunei Nădrag,
pentru a reprezenta UAT Comuna Nădrag in AGA ADID Timiş, pentru a vota în numele şi pe
seama UAT Comuna Nădrag hotărârea AGA ADID Timiş cu privire la majorarea tarifelor şi
pentru a mandata preşedintele ADID Timiş să semneze actul adiţional şi contractul de delegare
prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona 0 nr.
1746/22.09.2017 încheiat cu Retim Ecologic Service SA, în vederea ducerii la îndeplinire a
prevederilor din prezenta hotărâre.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
- ADID Timiş
Preşedinte şedinţă
Linginari Puiu Ioan
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

