
 
 
 
 
 
             
                            PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 90 
                                              DIN 16.06.2021 
 
                   Privind ajustarea/modificarea tarifelor de colectare deșeuri, 
  aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei 1, conform solicitării RETIM nr. 
               954/25.03.2021, nr. 955/25.03.2021 și nr. 1340/26.04.2021 
 
Consiliul Local al orașului Pecica întrunit în ședința din data de 24.06.2021. 
Reținând referatul de aprobare nr. 31257/10.06.2021 al domnului primar al orașului Pecica, în 
calitate de inițiator, 
Ținând cont de adresa nr. 1694/07.06.2021 de la A.D.I.Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 
Arad, prin care aduce la cunoștință solicitarea de ajustare/modificare a tarifelor înaintată de către SC 
Retim Ecologic Service S.A., 
Luând în considerare solicitarea de ajustare/modificare a tarifelor nr. 954/25.03.2021, nr. 
955/25.03.2021 și nr. 1340/26.04.2021, înaintată de către S.C. Retim Ecologic Service S.A.  
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
Analizând evidențele întocmite de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA și asumate de 
reprezentanții UAT-urilor, evidențe întocmite în conformite cu dispozițiile art. 26 al. 2 din Legea nr. 
101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Potrivit dispozițiunilor art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) și art.136, alin.(1), alin.(2) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă ajustarea/modificarea tarifelor de colectare deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor 
componente Zonei 1, conform solicitării RETIM nr. 954/25.03.2021, nr. 955/25.03.2021 și nr. 
1340/26.04.2021. 
Art.2. Se mandatează domnul primar al orașului Pecica, Petru Antal, să voteze în numele şi pe 
seama Consiliul Local al oraşului Pecica în AGA a ADI-SIGD Arad aprobarea/respingerea 
solicitării de ajustare/modificare a tarifului nr. 954/25.03.2021, nr. 955/25.03.2021 și nr. 
1340/26.04.2021, formulată de RETIM ECOLOGIC SERVICES SA. 
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 persoana delegată cu 
atribuțiile primarului. 
Art.4.Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Protecția 
Mediului și  se comunică cu :  
-Primarul orașului Pecica, 
-Instituția Prefectului-județul Arad-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-Compartiment 
Juridic, 
-Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 
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