ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA SÂNANDREI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 54
din 30.09.2021
privind aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor distincte practicate de către Retim Ecologic Service
SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport
al deşeurilor municipale desfăşurată în Zona 1 a Judeţului Timiş. în baza contractului de delegare
prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017
Consiliul Local al Comunei Sănandrei, judeţul Timiş, reunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 6030 din 16.07.2021 privind aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor
distincte practicate de către Retim Ecologic Service SRL în raport cu utilizatorii serviciului de
salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale desfăşurată în
Zona 1 a Judeţului Timiş, în baza contractului de delegare prin concesiune a activităţii de
colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017, iniţiat de primarul Comunei Sânandreidomnul Coman Claudiu-Florin;
- Referatul nr. 6029/16.07.2021 pentru aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor distincte practicate
de către Retim Ecologic Service SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru
activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale desfăşurată în Zona 1 a Judeţului
Timiş. în baza contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor nr. 2303/08.12.2017, al Primarului Comunei Sânandrei-domnul Coman ClaudiuFlorin;
-Raportul de specialitate nr. 6031/16.07.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor
unice şi a tarifelor distincte practicate de către Retim Ecologic Service SRL în raport cu
utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor
municipale desfăşurată în Zona 1 a Judeţului Timiş, în baza contractului de delegare prin
concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017, întocmit de
secretar general Diana-Andreea Muntean;
-adresa înregistrată sub nr. 5645/05.07.2021, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Deşeuri Timiş solicită membrilor săi adoptarea unei hotărâri de aprobare a tarifelor unice şi
distincte majorate, apentru gestionarea deşeurilor reziduale şi a celor reciclabile pentru populaţie
şi pentru operatorii economici şi institiuţii publice;
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1;
Luând act de:
-prevederile Contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor din Zona 1, nr. 2303/08.12.2017, semnat cu operatorul Retim Ecologic Services SRL
pentru zona 1 a Judeţului Timiş;
-Hotărârea Consiliului Director al Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
nr. 3/31.07.2021, prin care s-au avizat tarifele propuse;
In conformitate cu prevederile:
-OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor- a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje şi a OUG 196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu completări prin Legea nr.
31/2019;
-OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu;
-Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor ;
-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje;
-Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor;

■

-Ordinul ANRSC nr. 563/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind
modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017;
-art. 6 alin (1) lit. 1), k) şi p). art. 8 alin (1). art. 26 alin (5) din Legea nr. 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor;
-art. 10 alin (5) din Legea nr. 51/2006 privind servciile comunitare de utilităţi publice;
-HG 4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art. 129 alin. (4) lit e) şi g) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
în temeiul art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aprobă tarifele unice majorate, precum şi tarifele distincte rezultate pentru
colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor reziduale şi pentru colectarea separată şi
transportul separat al deşeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe categorii de
utilizatori pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi reciclabile, precum şi a
deşeurilor similare reziduale şi reciclabile pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane
juridice private şi persoane juridice publice-instituţii, autorităţi publice) din Zona 1-Timişoara,
judeţul Timiş aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru
serviciul de colectare şi transport deşeuri municipale, conform Contractului de delegare prin
concesiune nr. 2303/08.12.2017, după cum urmează :

Tarif
Populaţie urban

U.M.

Tarif unic

Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipal

lei/persoană/lună

12,86 (TVA inclus)

Tarif
Populaţie urban

U.M.

Tarife distincte

Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor reziduale
de la populaţie în mediul urban

lei/persoană/lună

9,84 (TVA irfclus)

Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor reciclabile
de la populaţie în mediul urban

lei/persoană/lună

3,02 (TVA inclus)

Tarif
Populaţie rural

U.M.

Tarif unic

Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor municipal

lei/persoană/lună

4.39 (TVA inclus)

Tarif
Populaţie rural

U.M.

Tarife distincte

Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor reziduale
de la populaţie în mediul rural

lei/persoană/lună

3,35 (TVA inclus)

lei/persoană/lună
1.03 (TVA inclus)
Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor reciclabile
de la populaţie în mediul rural _________________________________1________________________________

Tarif
Operatori economici şi
instituţii publice

U.M.

Tarif unic

Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor similar

lei/tonă

367.68 + TVA

Tarif
Operatori economici şi
instituţii publice

U.M.

Tarife distincte

Colectarea separată şi transportul
separat al deşeurilor similare
reziduale

lei/tonă

425,04 + TVA

Colectarea separată şi transportul
lei/tonă
261,40 + TVA
separat al deşeurilor similare
reciclabile
Art.2 Tarifele prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprinse în Tabel, se vor aplica
după aprobarea lor în AGA ADID Timiş — Zona 1 şi încheierea unui act adiţional la
contractul de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona
1 nr. 2303/08.12.2017 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
Art.3 Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de delegare prin concesiune a
activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona 1 - nr. 2303/08.12.2017, care să
cuprindă tarifele aprobate, conform art.l din prezenta hotărâre.
Art.4 Se acordă mandat preşedintelui ADID Timiş să semneze actul adiţional la
contractul de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona
1 nr. 2303/08.12.2017 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în vederea ducerii la
îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se mandateaza primarul Comunei Sânandrei-domnul Claudiu-Florin Coman să
reprezinte interesele UAT Sânandrei în AGA ADID Timiş Zona 1 şi să voteze în conformitate cu
prezenta hotărâre.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
Primarului Comunei Sânandrei;
ADID Timiş;
Compartimentului Protecţia Mediului;
Cetăţenilor prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul •>propriu
http://www.primaria-sinandrei.ro.

PREŞEDINTE
Lucian Nasta

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
Diana-Andreea Muntean

