
 
HOTĂRÂREA  NR.190 

Din 27.12.2018 
Privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare 
practicate de către RETIM ECOLOGIC  SERVICE S.A.  

utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de 
colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza 

contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017 

Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de           
27.12.2018. 
          Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului Antal Petru; 
- Referatul compartimentului Protecția Mediului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Pecica, 
- Prevederile OUG 196/2005 cu privire la intrarea in vigoare a contribuției pentru 
economia circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare 
începand cu 01 ianuarie 2019; 
- Prevederile art. 6(1) lit. d), art. 7(1) lit. b), art. 10(6) si (7) din contractul de delegare 
prin concesiune nr. 1603/24.10.2017; 
- Adresa nr.2622/19.12.2018 de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, înregistrată la primăria orașului 
Pecica sub nr. 55612/19.12.2018; 
- Prevederile art. 6(1) lit. l), k) si p), art. 8(1), art. 26(5) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006; 
- Prevederile art. 15(1) lit. c) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- Prevederile art. 36(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a) din Legea nr. 215/2001, 
a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 

          - Votul „pentru” a 14 consilieri, ” împotrivă” a 2 consilieri, ”abținere” a 1 consilier din 
           cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17  consilieri.   
In temeiul art.45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor din contractul de delegare prin concesiune nr. 
1603/24.10.2017 semnat cu  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  pentru activitatea 
de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale, acestea 
urmand a fi: 

 
 
 
 
 
 
 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5

      
lei/pers 7,83 7,98 8,01 8,05 8,12 
      
lei/pers 2,94 2,97 2,94 2,96 2,95 

3 COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI SIMILARE  - PERSOANE JURIDICE lei/tonă 283,99 278,53 273,26 270,08 267,46 

Nr 
crt Activitate u.m.

Tarif - fara TVA 

CCOLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE - POPULATIE URBAN 1

COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE - POPULATIE RURAL
2



 

Incepand cu data de 01 ianuarie 2019 operatorul va avea dreptul de a aplica tariful aferent 
anului 1. 

Art. 2. Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de delegare prin concesiune 
nr. 1603/24.10.2017 care sa cuprinda tarifele aprobate, conform Art. 1 din prezenta 
hotarare. 

Art.3. Totodată se mandateaza primarul, d-l Antal Petru, în a reprezenta orașul Pecica în 
A.G.A. ADI SIGD Arad, pentru a vota în numele și pe seama Consiliului Local al 
orașului Pecica, hotararea AGA ADI SIGD Arad si a semna actul aditional la 
contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017, in vederea ducerii la 
indeplinire a prevederilor din prezenta hotarare. 

Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna 
Luculescu Mariana, șef Serviciul Protecția Mediului şi se comunică cu:  

 
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
           -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare 
             a Deșeurilor 

- Retim Ecologic Service S.A. 
 
 
 
 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
              DANICSKO MARINELA                                        MOȚ ADELA LILIANA 


