
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                             
Consiliul Local                                                                                                                                   
  HOTARAREA nr. 48 

                                                              din 16 iulie 2021 

 
          Privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către  RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru 
activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a 
județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare 
și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017. 
  
  

      Consiliul Local al Comunei Nădrag, judeţul Timiş;  
 

Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare   Intercomunitară Deșeuri 
Județul Timiş și Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 3/01.07.2021 prin 
care au fost avizate favorabil tarifele unice și tarifele distincte pentru gestionarea 

deșeurilor prin diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile), majorate 
ca urmare ajustării și modificării prin : actualizarea tarifelor prin actualizarea elementelor de 
cost constituente din fișele de fundamentare, respectiv actualizarea tarifelor cu indicele general 
al prețurilor de consum pentru perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021 (a cărui valoare este de 
4,71 %), majorarea valorii maxime a bonurilor de masă la 18 lei/tichet, actualizarea costurilor 
salariale luând în calcul influența noului nivel al salariului minim stabilit conform H.G. nr. 
4/2021, în valoare de 2.300 lei, asupra costurilor cu personalul operatorului, în conformitate cu 
prevederile ofertei tehnico-financiare, actualizarea costurilor privitoare la colectarea deșeurilor 
din ambalaje de sticlă, costurile operatorului Retim Ecologic Service S.A. cu măsurile privind 
prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19) în conformitate cu dispozițiile legale și 
solicitările ADID Timiș din perioada martie-decembrie 2020, modificarea/actualizarea 
costurilor de predare a deșeurilor colectate de la populație, agenți economici și instituții 
publice, conform H.C.J. Timiș nr. 74/31.03.2021, aplicarea dispozițiilor Ordinului ANRSC nr. 
563/22.12.2020 privitoare la majorarea cuantumului contribuției datorate de către operatorii de 
salubrizare de la 0,12 % la 0,2 % din cifra de afaceri, actualizarea redevenței cu IPC general 
pentru perioada octombrie 2019 – aprilie 2021 (a cărui valoare este de 5,84 %), conform 
Contractului de delegare prin concesiune nr. 1746/22.09.2017 ;  
              Având în vedere referatul nr. 1369/ 13.07.2021 al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre; 
              Având în vedere referatul  nr. 1370 / 13.07.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr. 1371 / 13.07.2021 al comisiei de specialitate a 
Consiliului Local; 
              Ţinând cont de prevederile actelor normative:        

• O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.31/2019; 

• O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
• Legea nr.  211/2011 privind regimul deșeurilor; 
• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor 

de ambalaje; 



• Ordinul A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 109/2007; 

• art. 6 alin. (1) lit. l), k) si p), art. 8 alin. (1), art. 26 alin. (5) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; 

• art. 10 alin. 5 din Legea privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, 

• ORDIN nr. 563/22.12.2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 
79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuției prevăzute în Regulamentul de 
organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice nr. 22/2017; 

• H.C.J.Timiș nr. 74/31.03.2021 privind aprobarea modificării Contractului 
de concesiune nr. 7243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin 
Consiliul Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC 
SERVICE S.A. - Societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.; 

• H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată ; 

     precum și 
• prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și 

transport al deșeurilor din Zona 0 – nr. 1746/22.09.2017 semnat cu operatorul 
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 0 a județului Timiș,  

 În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 
lit. a), ale art. 136, și ale art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ,  
              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ. 
 

        HOTĂRĂŞTE : 
 
              Art. 1. Se aprobă tarifele unice majorate, precum și tarifele distincte rezultate 

pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea 
separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe 
categorii de utilizatori pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și reciclabile, 
precum și a deșeurilor similare reziduale și reciclabile pentru utilizatorii serviciului (persoane 
fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din 
Zona 0, județul Timiș aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE 
S.A. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform contractului de 
delegare prin concesiune nr. 1746/22.09.2017, după cum urmează : 
 

Tarif 

Populație rural 

U.M. Tarif unic  

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună 4,31 (TVA inclus) 

Tarif 

Populație rural 

U.M. Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor reziduale 
de la populație în mediul rural 

lei/persoană/lună             3,08 (TVA inclus) 



Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor reciclabile 

de la populație în mediul rural 

lei/persoană/lună 1,23 (TVA inclus) 

Tarif 

Operatori economici și 
instituții publice 

U.M. Tarif unic  
 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor similare 

lei/tonă 267,99 + TVA 

Tarif 

Operatori economici și 
instituții publice 

U.M. Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor similare 

reziduale 

lei/tonă 277,47 + TVA 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor similare 

reciclabile 

lei/tonă                 247,58 + TVA 

 

               Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune a 
activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 0 – nr. 1746/22.09.2017, care să cuprindă 
tarifele aprobate, conform art. 1 din prezenta hotărâre. 
              Art. 3.  Tarifele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre se vor aplica după aprobarea 
acestora în AGA ADID Timiș – Zona 0 și semnarea actului adițional la contractul semnat cu 
operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. nr. 1746/22.09.2017.  
              Art. 4.  Se acordă mandat președintelui ADID Timiș să semneze actul adițional la 
contractul de   delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 
0 nr. 1746/ 22.09.2017 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în vederea ducerii la 
îndeplinire   a prevederilor din prezenta hotărâre. 

                Art. 5. Primarul Comunei Nădrag, Dl. Muntean Liviu_va reprezinta interesele UAT 
Comuna Nădrag  în AGA ADID Timiș - Zona 0 votând în conformitate cu prezenta hotărâre. 

              Art. 6   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
              Art. 7   Prezenta hotărâre se comunică: 
                  - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş. 
                  - Primarului comunei Nădrag. 
                  - ADID Timiş 
                  - Afisare 
                                           
 
                                                                                                            Preşedinte şedinţă 
                                                                                                               Balaş Cristian 
 
 
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian                                           


