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Proiect de hotărâre 
Nr.6 din 23.01.2019 

privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru 
activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurate în Zona I 
a județului Timiș în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de 

colectare și transport a deșeurilor nr.2303/08.12.2017 
 

 

Inițiator: 
 

Primar 
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

ECOF 
URDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  30.01.2019 

 



 

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr.446  din 23.01.2019 

            privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către 
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare 
pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurate în 

Zona I a județului Timiș în baza contractului de delegare prin concesiune a 
activității de colectare și transport a deșeurilor nr.2303/08.12.2017 

 
Având în vedere: 

a) Adresa nr. 77/08.01.2019 înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi cu 
nr.132/109.01.2019, prin care se solicită de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară a Deșeurilor Timiș prin care se solicită modificarea tarifelor 
aferente activității decolectare-transport al deșeurilor  

b) Art.16 alin.3 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri 
Timiș, 

c) prevederile art.6 alin.1 lit l, k, p, art.8 alin.1, din Legea Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006,cu modificările și completările 
ulterioare, 

d) Ordinului Agenției Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice nr.107/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 
serviciului de salubrizare a localităților , 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.10/2016 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 

 
     propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 
 

primarul comunei Dudeștii Noi, 
Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

nr. 445 din 23.01.2019 

            privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către 
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare 
pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurate 

în Zona I a județului Timiș în baza contractului de delegare prin concesiune a 
activității de colectare și transport a deșeurilor nr.2303/08.12.2017 

 
Având în vedere: 

e) Adresa nr. 77/08.01.2019 înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi cu 
nr.132/109.01.2019, prin care se solicită de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară a Deșeurilor Timiș prin care se solicită modificarea tarifelor 
aferente activității decolectare-transport al deșeurilor  

f) Art.16 alin.3 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri 
Timiș, 

g) prevederile art.6 alin.1 lit l, k, p, art.8 alin.1, din Legea Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006,cu modificările și completările 
ulterioare, 

h) Ordinului Agenției Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice nr.107/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 
serviciului de salubrizare a localităților , 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.10/2016 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 

 
 
propun inițierea unui proiect de hotărâre -------------------. 
 

Inspector principal 
George-Bogdan SITAR 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. ----- din 31.01.2019 

            privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către 
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare 
pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurate 

în Zona I a județului Timiș în baza contractului de delegare prin concesiune a 
activității de colectare și transport a deșeurilor nr.2303/08.12.2017 

 
Având în vedere: 

a) Adresa nr. 77/08.01.2019 înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi cu 
nr.132/109.01.2019, prin care se solicită de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară a Deșeurilor Timiș prin care se solicită modificarea tarifelor aferente 
activității decolectare-transport al deșeurilor  

b) Art.16 alin.3 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș, 

c) prevederile art.6 alin.1 lit l, k, p, art.8 alin.1, din Legea Legea serviciului de salubrizare 
a localităților nr. 101/2006,cu modificările și completările ulterioare, 

d) Ordinului Agenției Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice nr.107/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților , 

e)Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.10/2016 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 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.446/2019, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr.445/2019,  

c) raportul Comisiilor de specialitate,  ECOF, URDES  ale Consiliului Local al 

Comunei Dudeștii Noi, 
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d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 

hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale 

consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 

din 19 noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. d),  alin.6, lit.a, punct 14, și ale art. 

45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art. 1. – Se aprobă modificarea tarifelor din contractul de delegare prin concesiune a 

activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona I nr.2303/08.12.2017  semnat 

cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare separată și 

transport separat al deșeurilor, la nivelul comunei Dudeștii Noi: 

 

Tarif salubrizare populație rural  2,84 lei persoană/lună 

Tarif operatori economici și instituții publice 277,535 lei/tonă 

Art. 2. –Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin 

concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona I 

nr.2303/08.12.2017 care să cuprindă tarifele aprobate conform art.1  din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. –   Se însărcinează primarul comunei Dudeștii Noi cu mandatul special de a vota 

și semna în numele și pe seama comunei Dudeștii Noi orice act în vederea aducerii la 

îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și pentru a mandata președintele Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș să semneze actul adițional la contractul 

de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona I 

nr.2303/08.12.2017 încheiat cu Retim Ecologic Service S.A.. 

Art. 4. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa: www.pcdn.ro. 
 

         
  
 

 

 
X.3 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Ion GOȘA 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/

