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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii

activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 0 Ghizela,
județul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management 

al Deşeurilor în Județul Timiş”

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de un număr de 6 din totalul de 15 consilieri locali privind

aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activității
de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 0 Ghizela, județul Timiş,
din  cadrul  proiectului  „Sistem Integrat  de  Management  al  Deşeurilor  în  Județul
Timiş”;

 referatul  nr.  12.601  /  09.08.2017 întocmit  de  inginerul  responsabil  cu  mediul  din
cadrul  Primăriei  orașului  Recaş,  privind  aprobarea  încheierii  Contractului  de
Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor
municipale în Zona 0 Ghizela, județul Timiş, din cadrul proiectului„Sistem Integrat
de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”;

 adresa cu nr.  1.451 /  08.08.2017,  înregistrată la  Primăria  Orașului  Recaș sub nr.
12.558  /  08.08.2017,  prin  care  se  solicită  de  către  Asociația  de  Dezvoltare
Intercomunitară a Deșeurilor  Timiș aprobarea încheierii  Contractului  de delegare
prin  concesiune  a  gestiunii  activității  de  colectare  și  transport  al  deșeurilor
municipale în Zona 0 Ghizela, judeţul Timiş;

 documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat
de management al  deșeurilor  în județul  Timiș"  semnat de membrii  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;

 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș;
 raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii

activității  de  colectare  și  transport  al  deșeurilor  municipale  în  Zona  0  Ghizela,
judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în
Judeţul Timiş” încheiat sub nr. 1337/ 21.07.2017 de către ADID Timiș;

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 65 / 26.02.2016, prin care
s-a aprobat înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, precum și documentația de atribuire
pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al
deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiş;

 prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor
metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

 prevederile  Ordinului  ANRSC  nr.  110 din  9  iulie 2007,  privind  aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 prevederile  Ordinului  A.N.R.S.C.  nr.  112  din  9  iulie  2007  privind  aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;

 prevederile art. 9, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 196/2005, privind fondul pentru mediu,
cu modificările și completările ulterioare;



 prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 5768 / 2006, privind
aprobarea Metodologiei  de calcul  a contribuțiilor  și  taxelor datorate la fondul  de
mediu, modificat prin Ordinul nr. 2413/2016;

 prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;

 prevederile  H.G.  nr.  395/2016,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziție
publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), lit. e) și lit. f), alin. (6)
lit. a) pct. 14, art. 92, art. 115 alin. (1) lit. b), art. 125 și în temeiul art. 45 din Legea
nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art.  1. – Se  aprobă  încheierea  Contractului  de  delegare  prin  concesiune  a  gestiunii
activității  de colectare și  transport  al  deșeurilor  municipale în  Zona 0 Ghizela,  județul
Timiş,  în  condițiile  prevăzute  de  documentația  de  atribuire  în  baza  căreia  s-a  derulat
procedura  de  achiziție,  cu  operatorul  RETIM  ECOLOGIC  SERVICE  S.A. care  a  fost
desemnat câștigător prin Raportul procedurii de atribuire nr. 1337/21.07.2017.

Art.  2. – Începând cu data de începere a Contractului  de delegare prin concesiune a
gestiunii activității  de colectare și transport al deșeurilor municipale în  Zona 0 Ghizela,
judeţul  Timiş,  astfel  cum a  fost  definită  în  modelul  de  contract  din documentația  de
atribuire, se aprobă următoarele Tarife pentru prestarea Serviciului:

Tariful  pentru  "Colectare  separată  şi  transport
separat  al  deşeurilor  menajere,  inclusiv  fracții
colectate separat, pentru persoane fizice din mediul
urban"

8,24 lei/persoană/lună

Tariful  pentru  "Colectare  separată  şi  transport
separat  al  deşeurilor  menajere,  inclusiv  fracții
colectate separat, pentru persoane fizice din mediul
rural"

2,81 lei persoană/lună

Tariful  pentru  "Colectare  separată  şi  transport
separat al deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie, comerț şi instituţii, inclusiv
fracții colectate separat"

215,84 lei/tonă

Suma  alocată  cheltuielilor  cu  conștientizarea  și
informarea

551.751,04 lei/an 

Redevența 101.304,39 lei/an

Tarifele nu cuprind TVA

Art. 3. – Se menține mandatul acordat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș
nr. 65 / 26.02.2016  Președintelui ADID Timiș pentru semnarea, în numele și pe seama
Orașului  Recaș,  Contractului  de  delegare  prin  concesiune  a  gestiunii  activității  de
colectare și transport al deșeurilor municipale în  Zona 0 Ghizela,  județul Timiş, după
aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaților Implicați  ADID (în conformitate cu
disp. art. 5 alin. (1) lit. f) și art. 20 alin. (2) din Statutul ADID Timiș) a încheierii contractului
de delegare cu operatorul  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.,  desemnat câștigător ca
urmare a parcurgerii și finalizării procedurii de atribuire.



Art.  4. – Se menține  mandatul acordat  ADID  Timiș  de  Orașul  Recaș prin  Hotărârea
Consiliului  Local  al  orașului  Recaș nr.  65 /  26.02.2016 pentru monitorizarea executării
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al
deșeurilor  municipale  în  Zona  0  Ghizela, județul  Timiş și  pentru  urmărirea  îndeplinirii
obligațiilor asumate de operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în ceea ce privește
realizarea indicatorilor de performanță și calitatea serviciului furnizat utilizatorilor.

Art. 5. – În conformitate cu dispozițiile art. 21 din Statutul ADID, se mandatează Dl. Teodor
PAVEL,  având  funcția  de   primar  oraș  Recaș,  pentru  a  reprezenta  Consiliul  Local  al
Orașului Recaș în Adunarea Generală a Asociaților Implicați ADID avand ca obiect cele
aprobate prin prezenta hotărâre, pentru a vota și semna, în numele Consiliului Local al
Orașului Recaș, Hotărârea AGAI a ADID și pentru a duce la îndeplinire, în cadrul AGAI
ADID, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Econimic din cadrul Primăriei orașului Recaș; 
- Inginerului responsabil cu mediul din cadrul Primăriei orașului Recaş; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

       Preşedinte de şedinţă                               Contrasemnează
             Consilier                                               Secretar oraș

                       Ștefan BUGA                                  Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 16.08.2017
Nr. 252
Adoptată cu 11 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți:11
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATORI: Consilieri locali
Amăriuței Radu, Antonescu Mircea – Cosmin, Așchiopoae Ștefan, Ciobanu Ioan, 

Pavel Aurel – Adrian, Rus Augustin

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii

activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 0 Ghizela,
județul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management 

al Deşeurilor în Județul Timiş”

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 referatul nr. ________ / ____.08.2017 întocmit de inginerul responsabil cu mediul din

cadrul  Primăriei  orașului  Recaş,  privind  aprobarea  încheierii  Contractului  de
Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor
municipale în Zona 0 Ghizela, județul Timiş, din cadrul proiectului„Sistem Integrat
de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”;

 adresa cu nr.  1.451 /  08.08.2017,  înregistrată la  Primăria  Orașului  Recaș sub nr.
12.558  /  08.08.2017,  prin  care  se  solicită  de  către  Asociația  de  Dezvoltare
Intercomunitară a Deșeurilor  Timiș aprobarea încheierii  Contractului  de delegare
prin  concesiune  a  gestiunii  activității  de  colectare  și  transport  al  deșeurilor
municipale în Zona 0 Ghizela, judeţul Timiş;

 documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat
de management al  deșeurilor  în județul  Timiș"  semnat de membrii  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;

 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș;
 raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii

activității  de  colectare  și  transport  al  deșeurilor  municipale  în  Zona  0  Ghizela,
judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în
Judeţul Timiş” încheiat sub nr. 1337/ 21.07.2017 de către ADID Timiș;

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 65 / 26.02.2016, prin care
s-a aprobat înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, precum și documentația de atribuire
pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al
deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiş;

 prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor
metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

 prevederile  Ordinului  ANRSC  nr.  110 din  9  iulie 2007,  privind  aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 prevederile  Ordinului  A.N.R.S.C.  nr.  112  din  9  iulie  2007  privind  aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;

 prevederile art. 9, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 196/2005, privind fondul pentru mediu,
cu modificările și completările ulterioare;



 prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 5768 / 2006, privind
aprobarea Metodologiei  de calcul  a contribuțiilor  și  taxelor datorate la fondul  de
mediu, modificat prin Ordinul nr. 2413/2016;

 prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;

 prevederile  H.G.  nr.  395/2016,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziție
publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), lit. e) și lit. f), alin. (6)
lit. a) pct. 14, art. 92, art. 115 alin. (1) lit. b), art. 125 și în temeiul art. 45 din Legea
nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art.  1. – Se  aprobă  încheierea  Contractului  de  delegare  prin  concesiune  a  gestiunii
activității  de colectare și  transport  al  deșeurilor  municipale în  Zona 0 Ghizela,  județul
Timiş,  în  condițiile  prevăzute  de  documentația  de  atribuire  în  baza  căreia  s-a  derulat
procedura  de  achiziție,  cu  operatorul  RETIM  ECOLOGIC  SERVICE  S.A. care  a  fost
desemnat câștigător prin Raportul procedurii de atribuire nr. 1337/21.07.2017.

Art.  2. – Începând cu data de începere a Contractului  de delegare prin concesiune a
gestiunii activității  de colectare și transport al deșeurilor municipale în  Zona 0 Ghizela,
judeţul  Timiş,  astfel  cum a  fost  definită  în  modelul  de  contract  din documentația  de
atribuire, se aprobă următoarele Tarife pentru prestarea Serviciului:

Tariful  pentru  "Colectare  separată  şi  transport
separat  al  deşeurilor  menajere,  inclusiv  fracții
colectate separat, pentru persoane fizice din mediul
urban"

8,24 lei/persoană/lună

Tariful  pentru  "Colectare  separată  şi  transport
separat  al  deşeurilor  menajere,  inclusiv  fracții
colectate separat, pentru persoane fizice din mediul
rural"

2,81 lei persoană/lună

Tariful  pentru  "Colectare  separată  şi  transport
separat al deşeurilor similare provenind din activităţi
comerciale din industrie, comerț şi instituţii, inclusiv
fracții colectate separat"

215,84 lei/tonă

Suma  alocată  cheltuielilor  cu  conștientizarea  și
informarea

551.751,04 lei/an 

Redevența 101.304,39 lei/an

Tarifele nu cuprind TVA

Art. 3. – Se menține mandatul acordat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș
nr. 65 / 26.02.2016  Președintelui ADID Timiș pentru semnarea, în numele și pe seama
Orașului  Recaș,  Contractului  de  delegare  prin  concesiune  a  gestiunii  activității  de
colectare și transport al deșeurilor municipale în  Zona 0 Ghizela,  județul Timiş, după
aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaților Implicați  ADID (în conformitate cu
disp. art. 5 alin. (1) lit. f) și art. 20 alin. (2) din Statutul ADID Timiș) a încheierii contractului
de delegare cu operatorul  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.,  desemnat câștigător ca
urmare a parcurgerii și finalizării procedurii de atribuire.



Art.  4. – Se menține  mandatul acordat  ADID  Timiș  de  Orașul  Recaș prin  Hotărârea
Consiliului  Local  al  orașului  Recaș nr.  65 /  26.02.2016 pentru monitorizarea executării
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al
deșeurilor  municipale  în  Zona  0  Ghizela, județul  Timiş și  pentru  urmărirea  îndeplinirii
obligațiilor asumate de operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în ceea ce privește
realizarea indicatorilor de performanță și calitatea serviciului furnizat utilizatorilor.

Art. 5. – În conformitate cu dispozițiile art. 21 din Statutul ADID, se mandatează Dl. Teodor
PAVEL,  având  funcția  de   primar  oraș  Recaș,  pentru  a  reprezenta  Consiliul  Local  al
Orașului Recaș în Adunarea Generală a Asociaților Implicați ADID avand ca obiect cele
aprobate prin prezenta hotărâre, pentru a vota și semna, în numele Consiliului Local al
Orașului Recaș, Hotărârea AGAI a ADID și pentru a duce la îndeplinire, în cadrul AGAI
ADID, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Econimic din cadrul Primăriei orașului Recaș; 
- Inginerului responsabil cu mediul din cadrul Primăriei orașului Recaş; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

Inițiatori: 
Amăriuței Radu                       _____________

Antonescu Mircea – Cosmin   _____________

Așchiopoae Ștefan                 _____________

Ciobanu Ioan               _____________

Pavel Aurel – Adrian    _____________

Rus Augustin               _____________

                         Președinte de ședință                              Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 12.601 / 09.08.2017
                                                                                                               Aprobat 

Pentru Primar,
   Viceprimar

        Vizat Serviciul Economic,                                                                 CARCEA CONSTANTIN
           Ec. JURJE CAMELIA 

REFERAT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin
concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale

în Zona 0 Ghizela, județul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor în Județul Timiş”

Având în vedere:

 adresa cu nr. 1.451 / 08.08.2017, înregistrată la Primăria Orașului Recaș sub nr.
12.558  /  08.08.2017,  prin  care  se  solicită  de  către  Asociația  de  Dezvoltare
Intercomunitară  a  Deșeurilor  Timiș  aprobarea  încheierii  Contractului  de  delegare  prin
concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona
0 Ghizela, judeţul Timiş;

 documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat
de  management  al  deșeurilor  în  județul  Timiș"  semnat  de  membrii  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;

 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș;
 raportul  procedurii  de  atribuire  a  Contractului  de  delegare  prin  concesiune  a

gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 0 Ghizela,
judeţul  Timiş,  din  cadrul  proiectului  „Sistem Integrat  de  Management  al  Deşeurilor  în
Judeţul Timiş” încheiat sub nr. 1337/ 21.07.2017 de către ADID Timiș;

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al  Orașului Recaș nr. 65 / 26.02.2016, prin
care s-a aprobat înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri  Timiș,  precum și  documentația  de atribuire  pentru
delegarea gestiunii  prin  concesiune a serviciilor  de  colectare  -  transport  al  deșeurilor
municipale din cele cinci zone ale județului Timiş;

 prevederile  Legii  nr.  51/2006,  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile  Ordinului  A.N.R.S.C.  nr.  109  din  9  iulie  2007,  privind  aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

 prevederile  Ordinului  ANRSC  nr.  110 din  9  iulie 2007,  privind  aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 prevederile  Ordinului  A.N.R.S.C.  nr.  112  din  9  iulie  2007  privind  aprobarea
Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;

 prevederile art.  9, alin. (1), lit.  c) din O.U.G. nr. 196/2005, privind fondul pentru
mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Ordinului  ministrului  mediului,  apelor  şi  pădurilor  nr.  5768  /  2006,
privind aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de
mediu, modificat prin Ordinul nr. 2413/2016;



 prevederile Legii  nr.  211/2011,  privind  regimul  deșeurilor,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Legii  nr.  98/2016,  privind  achizițiile  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile  H.G.  nr.  395/2016,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziție  publică /
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), lit. e) și lit. f), alin.
(6) lit. a) pct. 14, art. 92, art. 115 alin. (1) lit. b), art. 125 și în temeiul art. 45 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 

               Propun analizarea în şedinţa de Consiliu Local a oportunității și posibilităţii
adoptării unei hotărâri a Consiliului Local Recaş privind aprobarea încheierii Contractului
de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor
municipale în  Zona 0 Ghizela,  județul  Timiş,  din  cadrul  proiectului  „Sistem Integrat  de
Management al Deşeurilor în Județul Timiş”.

                                                  Inspector de specialitate,
                                                               Silvia Iudith HARHĂTĂ
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