România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 75
din 23 august 2017
Privind aprobarea incheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii
activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale Zona 0 Ghizela,judetul Timis,din
cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Timis”
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere adresa nr.1451/08.08.2017 a ADID TIMIS prin care se solicita
aprobarea incheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de
colectare si transport al deseurilor municipale Zona 0 Ghizela,judetul Timis,din cadrul
Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Timis”
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati
publice,modificata si completat,
prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor,modificata si completata,
ale Ordinului ANRSC NR.109/09.07.2007 PRIVIND APROBAREA Normelor metodologice
de stabilirea,ajustarea sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de
salubrizare a localitatilor,
prevederile Ordinului ANRSC nr.110/09/07.2007 privind aprobarea Regulamentului Cadru al
serviciului de salubrizarea a localitatilor,
prevedrile Ordinului ANRSC nr.112/09.07.2007 privind aprobareaContractului cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor,
prevedrile OUG 196/2005,art.9,al.1,lit.c privind fondul pentru mediu privind aprobarea
normelor de Aplicare a taxei privind fondul pentru mediu,
prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor,
prevedrile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
prevederile HG nr.71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii din OUG nr.34/2006 republicată privind administraţia publică locală.
În temeiul art. 39 al (2), ale art.92,art.115,al.1,lit.b si art.125 din din Legea nr. 215 /
2001 republicată privind administraţia publică locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă incheierea Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii
activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale Zona 0 Ghizela,judetul Timis,in
conditiile prevazute de documentatia de atribuire in baza careia s-a derulat procedura de
achizitie, cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. care a fost desemnat castigator
prin Raportul procedurii de atribuire nr.1337/21.07.2017
Art.2 Incepand cu data de incepere a Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale in zona 0 Ghizela,judetul

Timis,astfel cum a fost definite in modelul de contract din documentatia de atribuire, se aproba
urmatoarele tarife pentru prestarea Serviciului:
Tariful pentru Colectare separata si
transport separat al deseurilor menajere,
inclusiv fractii colectate separat,pentru
perseonele fizice din mediul rural
Tariful pentru Colectare separata si
transport separat al deseurilor similare,
provenind din activitati comerciale din
industrie,comert si institutii,i inclusiv
fractii colectate separat,
Suma
alocata
cheltuielilor
cu
constientizarea si informarea
Redeventa
Tarifele nu contin TVA.

2,81 lei /persoana/luna

215,84 lei/tona

551.751,04 lei/an
101.304,39 lei/an

Art.3 Se mentine mandatul acordat de comuna Nadrag, prin HCL nr.8 / 01.02.2016
presedintelui ADID Timis pentru semnarea, in numele si pe seama comunei Nadrag, a
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare si transport al
deseurilor municipale in zona ) Ghizela, judetul Timis, dupa aprobare de catre Adunarea
Generala a Asociatilor Implicati ADID Timis ( in conformitate cu disp. Art.5,al.1,lit.f si
art.20,al.2 din Statutul ADID Timis) a incheierii Contractului de delgare cu operatorul RETIM
ECOLOGIC SERVICE SA desemnat castigator ca urmare a parcurgerii si finalizarii procedurii
de atribuire.
Art.4. Se mentine mandatul acordat de comuna Nadrag, prin HCL nr. 8/01.02.2016
pentru monitorizarea executarii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale in zona Ghizela,judetul Timis, si
pentru urmarirea indeplinirii obligatiilor asumate de operatorul RETIM ECOLOGIC
SERVICE SA in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta si calitate a serviciului
furnizat utilizatorilor
Art.5. In conformitate cu dispozitiile art.21 din Statutul ADID, se mandateaza dl.
MUNTEAN LIVIU avand functia de PRIMAR pentru a reprezenta Consiliul Local al comunei
Nadrag in Adunarea Generala a Asociatiilor Implicati ADID avand ca obiect cele aprobate
prin prezenta hotarare, pentru a vota si semna, in numele Consiliului Local al comunei Nadrag,
hotararea AGAI an ADID si pentru a duce la indeplinire, in cadrul AGA ADID, prevederile
prezentei hotarari.
Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
- ADID
Preşedinte şedinţă
Andrei Flavia Ioana
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

