
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 172 
                                                Din  20 octombrie  2020 
 
Privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul delegare prin concesiune a gestiunii  
       activităţiilor componente de operare a staţiilor care fac parte din Sistemul Integrat de 
Management al Deşeurilor de la nivelul judeţului Arad, după cum urmează: operarea staţiei 
de compostare (activităţi de compostare a deşeurilor bio-degradabile) în tunel judeţul Arad şi  
    transportul reziduurilor rezultate către depozitul conform existent, din judeţul Arad nr.  
                                                                908/14.05.2018 
 
Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 20.10.2020. 
 
  Având în vedere: 
-Inițiativa primarului exprimată prin referatul de aprobare nr. 38796 din 07.10.2020, 
-Raportul de specialitate al doamnei Dudaș-Donică Mihaela, inspector protecția civilă, 
-Fișa de Fundamentare  - Stația de compostare - trnsmisă de către FCC Environment România SRL 
și  înregistrată la registratura ADISIGD sub nr. 2810/07.09.2020, 
-Adresa 3054/06.10.2020 de la A.D.I.Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, 
-Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,  
-O.U.G.  nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
-Lg. nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-Lg. nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 
-Prevederile art. 7 lit. b) coroborat cu art. 10 din Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii 
activităţiilor componente de operare a staţiilor care fac parte din sistemul integrat de management al 
deşeurilor de la nivelul Judeţului Arad, după cum urmează: Operarea Staţiei de compostare 
(activităţi de compostare a deşeurilor bio-degradabile) în Tunel judeţul Arad şi transportul 
reziduurilor rezultate către depozitul conform existent, din judeţul Arad nr. 908/14.05.2018; 
-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 ......... consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi ............. 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 operare a Staţiei de compostare în Tunel.  
(2)  Noua valoare a tarifului este de 146,07 lei fără TVA respectiv 173,82 lei cu TVA.  
(3) Tariful cuprinde toate costurile aferente gestiunii activităţilor componente ale serviciului de 
operarea a Staţiei de compostare în Tunel, contravaloarea transportului reziduurilor rezultate la 
Depozitul conform din Arad, contravaloarea depozitării pentru deşeurile reziduale transportate direct 
la depozitul conform, care deserveşte Sistemul Integrat din judeţul Arad, precum şi contribuția la 
economia circulară în sumă de 80 lei/tonă. 
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Art.2. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 
activităţiilor componente de operare a staţiilor care fac parte din sistemul integrat de management al 
deşeurilor de la nivelul Judeţului Arad, după cum urmează: Operarea Staţiei de compostare 
(activităţi de compostare a deşeurilor bio-degradabile) în Tunel judeţul Arad şi transportul 
reziduurilor rezultate către depozitul conform existent, din judeţul Arad nr. 908/14.05.2018, care să 
cuprindă toate modificările aduse la contractul mai sus menționat.  
Art.3. Se mandatează domnul primar, Antal Petru să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local 
al  oraşului Pecica, Actul Adițional la Contractul de delegare nr. 908/14.05.2018. 
Art. 4. În situația în care reprezentantul Consiliului Local  Pecica desemnat la art. 3, se  află în 
imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local Pecica în Adunarea 
Generală  a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către Stanoiov Miodrag având funcția de viceprimar. 
Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dudaș-Donică 
Mihaela  şi se comunică cu:  
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
-Consiliul Judeţean Arad. 
-Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 
-Doamna Dudaș-Donică Mihaela. 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
   CARDOȘ OVIDIU ANDREI                                             MOȚ ADELA LILIANA 


