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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI BECICHERECU MIC 
 

 

Proiect de hotărâre 
Nr. 158 din 06.11.2017 

 
privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în 

Zona 1 Timișoara, județul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în Județul Timiş” 

 

 
 

Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din  06.11.2017 

Iniţiator: 
 

primar Rusu Raimond Ovidiu 

 

Avize necesare: 
 

- 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMAR 

COMUNA BECICHERECU MIC 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

nr.302 din 03.11.2017  
privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în 

Zona 1 Timișoara, județul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor în Județul Timiş”  

 
 
Având la bază prevederile art.29, alin (1) și alin (8), lit.a din Legea nr.51/2006, 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Având în vedere 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; 

 

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 110 din 9 iulie 2007 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 

 

Având în vedere 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; 

 

Având în vedere prevederile OUG 196/2005, art. 9, alin. 1, lit c privind fondul pentru 

mediu; 

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 

2413/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a taxei privind fondul pentru 

mediu; 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor; 
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Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii; 

 

Având în vedere prevederile HG nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a 
contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006; 
 
Având în vedere prevederile art.36, alin (6), lit.a, pct.14 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.50 din 
30.10.2008, prin care comuna Becicherecu Mic a fost de acord cu asocierea în 
A.D.I.D. Timiş; 
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.34 din 
14.03.2016 privind mandatarea ADID Timiş să exercite în numele şi pe seama 
comunei Becicherecu Mic anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute de Legea 
nr.51/2006 şi Legea nr.101/2006; 
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.35 din 
21.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru 
activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţuluiTimiş, care 
va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - 
membre ale ADID Timiş, a studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin 
concesiune, a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului împreună 
cu indicatorii de performanţă, şi a documentaţiei de atribuire pentru delegarea 
gestiunii prin concesionare ; 
 
Având în vedere documentul de poziţie privind modul de implementare a 
proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş" semnat 
de membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş; 
 
Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Deşeuri Timiş; 
 
Având în vedere Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale 
în Zona 1 Timișoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” încheiat sub nr. 1394/ 31.07.2017 de 
către ADID Timiș; 
 
Luând act de adresa A.D.I.D. Timiș înregistrată la sediul comunei Becicherecu Mic 
sub nr.6421 din 18.10.2017; 
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În consecință, 
propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului 
de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al 
deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara, județul Timiş, din cadrul proiectului 
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”  
 
 

PRIMAR 
RUSU RAIMOND OVIDIU
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI BECICHERECU MIC 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr.303 din 03.11.2017 

privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara, 

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

 
Având la bază prevederile art.29, alin (1) și alin (8), lit.a din Legea nr.51/2006, privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare:  „ (1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz,  asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama 
unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate 
ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în 
continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi 
publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente 
serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a 
exploata aceste sisteme. 
 
(8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi: a) contract 
de concesiune de servicii; 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Având în vedere 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; 

 

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 

 

Având în vedere 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; 

 

Având în vedere prevederile OUG 196/2005, art. 9, alin. 1, lit c privind fondul pentru 

mediu; 
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Având în vedere prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 

2413/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a taxei privind fondul pentru mediu; 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor; 

 

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii; 

 

Având în vedere prevederile HG nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de 
concesiune de servicii din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006; 
 
Având în vedere prevederile art.36, alin (6), lit.a, pct.14 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.50 din 
30.10.2008, prin care comuna Becicherecu Mic a fost de acord cu asocierea în A.D.I.D. 
Timiş; 
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.34 din 
14.03.2016 privind mandatarea ADID Timiş să exercite în numele şi pe seama comunei 
Becicherecu Mic anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute de Legea nr.51/2006 şi 
Legea nr.101/2006; 
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.35 din 
21.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile 
de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţuluiTimiş, care va deservi 
unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID 
Timiş, a studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin concesiune, a 
regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului împreună cu indicatorii de 
performanţă, şi a documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin 
concesionare; 
 
Având în vedere documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului 
"Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş" semnat de membrii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş; 
 
Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 
Timiş; 
 
Având în vedere Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 
1 Timișoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al 
Deşeurilor în Judeţul Timiş” încheiat sub nr. 1394/ 31.07.2017 de către ADID Timiș; 
 
Luând act de adresa A.D.I.D. Timiș înregistrată la sediul comunei Becicherecu Mic sub 
nr.6421 din 18.10.2017; 
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Prin prezentul raport de specialitate constatăm faptul că în urma emiterii HCL nr.35 din 
21.03.2016 Consiliul Local Becicherecu Mic a mandatat ADID Timiş să exercite atribuţii 
privind organizarea serviciului de salubritate pe raza comunei Becicherecu Mic.  
 
Astfel reprezentanții ADID Timiș au desfășurat procedurile legale necesare 
concesionării serviciului de salubritate conform documentației inițiale aprobată de 
Consiliul Local Becicherecu Mic, iar în urma procedurilor de licitație publică SC Retim 
Ecologic Service SA a fost declarat operatorul câștigător pe Zona 1 – zonă în care se 
află și comuna Becicherecu Mic. 
 
Prin urmare, Consiliul Local Becicherecu Mic este chemat să își exprime acordul cu 
privire la delegarea gestiunii prin concesiune către SC Retim Ecologic SA conform 
prevederilor art.8, alin (3), lit.d^1 din Legea nr.51/2006.  
 
În consecinţă, 
propun aprobarea proiectului de hotărâre înaintat de către primarul comunei 
Becicherecu Mic. 
 
Secretar, 
Hîldan Alin – Marian   
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI BECICHERECU MIC 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 158 din 06.11.2017 

privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara, 

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

 
Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituţia României, republicată;  
 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 
 
analizând prevederile: 

a) art.29, alin (1) și alin (8), lit.a din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

c) 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; 

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

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

f) OUG 196/2005, art. 9, alin. 1, lit c privind fondul pentru mediu; 
g) HG nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii din 
Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006; 

h) art.36, alin (6), lit.a, pct.14 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

i) Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.50 din 30.10.2008, prin care comuna 
Becicherecu Mic a fost de acord cu asocierea în A.D.I.D. Timiş; 

j) Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.34 din 14.03.2016 privind 
mandatarea ADID Timiş să exercite în numele şi pe seama comunei Becicherecu 
Mic anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute de Legea nr.51/2006 şi Legea 
nr.101/2006; 

k) Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.35 din 21.03.2016 privind aprobarea 
înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport 
deşeuri municipale la nivelul judeţuluiTimiş, care va deservi unităţile administrativ 
teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, a studiului 
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de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin concesiune, a regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului împreună cu indicatorii de performanţă, şi a 
documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesionare; 

l) Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş. 
m) Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem 

integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş" semnat de membrii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş; 

n) Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 1 
Timișoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al 
Deşeurilor în Judeţul Timiş” încheiat sub nr. 1394/ 31.07.2017 de către ADID 
Timiș; 
 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Becicherecu Mic, înregistrat sub nr.302 

din 03.11.2017, raportat 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 cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic, înregistrat sub nr.303 din 03.11.2017; 

c) adresa A.D.I.D. Timiș înregistrată la sediul comunei Becicherecu Mic sub nr.6421 
din 18.10.2017; 
 
analizând prevederile art. 36 alin. (2), lit.e din Legea administraţiei publice locale 

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC, 
 
 

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 39 alin. 2, ale art. 92, art. 115 alin. 1 lit. 
b şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
         Art.1.- Se aprobă încheierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara, 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. 1394/31.07.2017. 
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         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 1 Timișoara, 

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" 

7,73 lei/persoană/lună 

Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat 

al deşeurilor menajere, inclusiv fracții colectate 

separat, pentru persoane fizice din mediul rural" 

2,64 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" 

282,57 lei/tonă 

Suma alocată cheltuielilor cu conștientizarea și 

informarea 

2.061.604,20 lei/an  

Redevența 172.294,05 lei/an 

Tarifele nu cuprind TVA 
 
         Art.3.- Se menține mandatul acordat prin HCL nr.35/2016 Președintelui ADID Timiș 
pentru semnarea, în numele și pe seama Comunei Becicherecu Mic, Contractului de 
delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor 
municipale în Zona 1 Timișoara, 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 Comuna Becicherecu Mic prin 
art.9 din HCL nr.35/2016 pentru monitorizarea executării Contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 
1 Timișoara, 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. 
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        Art.5.- În conformitate cu dispozițiile art. 21 din Statutul ADID, se mandatează Dl. 
Rusu Raimond Ovidiu având funcția de  primar pentru a reprezenta Consiliul Local al 
Comunei Becicherecu Mic în Adunarea Generală a Asociaților Implicați ADID având ca 
obiect cele aprobate prin prezenta hotărâre, pentru a vota și semna, în numele Consiliului 
Local al Comunei Becicherecu Mic Hotărârea AGAI a ADID și pentru a duce la îndeplinire, 
în cadrul AGAI ADID, prevederile prezentei hotărâri. 
 
         Art.6.- Prezenta hotărâre are caracter individual şi poate fi atacată în termenul legal 
prevăzut de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ. 

 
Art.7.- Prezenta hotărâre s-a redactat în 7 exemplare și se comunică: 
- Primarului comunei Becicherecu Mic; 
- Cetăţenilor, prin afişare și publicare în ziarul local; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş; 
- SC Retim Ecologic SA; 
- Instituţia prefectului judeţul Timiş, Direcţia de control legalităţii actelor şi 

contencios administrativ;  
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Consilier Negrea Gheorghe                                              Contrasemnează: 
                                                                                                      SECRETAR, 

        Hîldan Alin – Marian   
 
L.S. ______________________                                   L.S.____________________ 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC 

Total consilieri locali în funcţie: 13 Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2017  

2 Comunicarea către prefectul judeţului1+4)   /     /2017  

3 Aducerea la cunoștinţă publică2+3+5)   /     /2017  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2017  

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)   /     /2017  

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului 
şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5) Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 

grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 
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