
ROMÂNIA 

ORAȘUL PECICA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                    HOTĂRÂREA NR. 121 
                                                    DIN 22.07.2020 
 
                      Privind aprobarea modificării tarifelor de colectare deșeuri 
 
Consiliul local al orașului Pecica întrunit în ședința ordinară din data de 22.07.2020. 
Având în vedere: 
-Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.28319 din 26.06.2020, 
-Raportul de specialitate al doamnei Dudaș-Donică Mihaela, inspector Compartiment Protecția Civilă, 
-Adresa nr.2004/25.06.2020 de la ADISIGD Arad,privind propunerea de modificare a tarifului prevăzut 
la art.10 din Contractul de delegare nr.1603/24.10.2017, 
-Solicitarea de modificare a tarifelor nr. 5156/17.06.2020 înaintată de către S.C. Retim  
  Ecologic Service S.A. înregistrată la subscrisa sub nr. 1862/18.06.2020; 
- Actualizarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în 
cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”, 
-Adresa nr. 47555/MP/12.06.2020 emisă de către Ministerul Fondurilor Europene Direcția 
Generală Programe Europene Infrastructură Mare,  
- Prevederile art. 7 lit. b), art. 10 (7) din Contractul de delegare nr. 1603/24.10.2017; 
- Legislația aplicabilă contractului în ceea ce privește ajustarea și/sau modificarea tarifelor, 
respectiv Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC, în speță prevederile referitoare la îndeplinirea 
condițiilor în ceea ce privește modificarea tarifelor. 
- Prevederile O.U.G.  nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 
- Prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
 -Votul „pentru” a 14  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri.   
 - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
   privind Codul administrativ,                                                              

                                                           HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea tarifelor de colectare deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor 
componente Zonei 1, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Activitate um. 
Tarif fără TVA 

an 3 an 4 an 5 
1 Colectare și transport deșeuri menajere - populație urban lei/pers 9,48 9,87 9,95 
2 Colectare și transport deșeuri menajere - populație rural lei/pers 4,08 3,64 3,64 
3 Colectare și transport deșeuri similare - persoane juridice lei/tonă 452,76 343,49 340,25 
 
(2) Noile valori ale tarifelor cuprind și contribuția la economia circulară în sumă de 80 lei/tonă. 
 



Art.2. Se mandatează domnul primar Antal Petru să voteze în numele şi pe seama Consiliul Local al  
oraşului Pecica, Actul Adițional nr. 4 la Contractul de delegare nr. 1603/24.10.2017 privind noile tarife 
aplicabile contractului. 
Art.3. În situația în care reprezentantul Consiliului Consiliul Local al  oraşului Pecica, desemnat la art. 
2, se  află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local al orașului 
Pecica în Adunarea Generală  a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către domnul Stanoiov Miodrag, 
cetăţean român, născut la data  de 08.07.1967 în Arad, judeţul Arad, domiciliat în oraș Pecica, str.314, 
nr.37-39, posesor al C.I. seriaAR, nr.856523, eliberată de SPCLEP Pecica, la data de 02.04.2018, având 
funcția de viceprimar. 
Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dudaș Donică 
Mihaela şi se comunică cu: 

            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ – 

                         Compartiment Juridic. 
                       -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 
                         județul Arad. 
                       -Doamna Dudaș Donică Mihaela. 
 
 
 
 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, 
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