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H O T Ă R Â R E A  NR.17 

================= 
 din data de 17.02.2020 

privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare 
practicate de către RETIM ECOLOGIC  SERVICE S.A. 

utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea 
de colectare și transport al deșeurilor municipale, în 

baza contractului de delegare prin concesiune nr. 
1603/24.10.2017 

Consiliul Local Covăsânț întrunit în ședință ordinară la data de 17.02.2020 

Având în vedere:  
 Adresa nr. 392/03.02.2020 a A.D.I.S.I.G.D. Arad înregistrată sub nr. 

124/05.02.2020 ; 

 Expunerea de motive nr. 148/10.02.2020 a primarului Comunei 
Covăsânț; 

 Raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 

149/10.02.2020.  

Ținând cont de prevederile: 
 OUG 196/2005 cu privire la intrarea in vigoare a contribuției 

pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a 

fi eliminate prin depozitare începand cu 01 ianuarie 2019;; 
 art. 6(1) lit. d), Art. 7(1) lit. b), Art. 10(6) si (7) din contractul 

de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017; 

 art. 6(1) lit. l), k) si p), Art. 8(1), Art. 26(5) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; 
 art. 15(1) lit. c) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor; 

 art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 art.484 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 art. 129 alin.(2) lit. b alin.(4) lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

        Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie 

socială ; 

         Cu 11 voturi pentru, din numărul total de 11 consilieri în funcţie 
exprimate în şedinţa publică. 

        În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE  

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

concesiune nr. 1603/24.10.2017 semnat cu  RETIM ECOLOGIC SERVICE 
S.A. pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al 
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deșeurilor municipale, acestea urmand a fi: 

Nr. 

crt. 
Activitate u.m. TARIF FĂRĂ TVA- anul 2 

Tarif 

modificat/ajustat 
solicitat 

Tarif aprobat 

01.01.2020 

(CEC 80 lei) 

Tarif fără 

CEC 

1 Colectare și transport deșeuri menajere 

- populație urban 
lei/pers 9,80 9,07 8,06 

2 Colectare și transport deșeuri-populație 

rural 
lei/pers 3,70 3,40 3,01 

3 Colectare și transport deșeuri similare-

pers. juridice 
lei/tonă 353,25 322,98 282,14 

Nr. 

crt. 
Activitate u.m. TARIF FĂRĂ TVA- anul 3 

Tarif 

modificat/ajustat 
solicitat 

Tarif aprobat 

01.01.2020 

(CEC 80 lei) 

Tarif fără 

CEC 

1 Colectare și transport deșeuri menajere 

- populație urban 
lei/pers 9,82 9,10 8,07 

2 Colectare și transport deșeuri-populație 

rural 
lei/pers 3,62 3,35 2,97 

3 Colectare și transport deșeuri similare-

pers. juridice 
lei/tonă 347,42 317,71 276,31 

Nr. 

crt. 
Activitate u.m. TARIF FĂRĂ TVA- anul 4 

Tarif 
modificat/ajustat 

solicitat 

Tarif aprobat 
01.01.2020 

(CEC 80 lei) 

Tarif fără 
CEC 

1 Colectare și transport deșeuri menajere 

- populație urban 
lei/pers 9,87 9,16 8,10 

2 Colectare și transport deșeuri-populație 

rural 
lei/pers 3,64 3,37 2,98 

3 Colectare și transport deșeuri similare-

pers. juridice 

lei/tonă 343,49 314,52 272,38 

Nr. 

crt. 

Activitate u.m. TARIF FĂRĂ TVA- anul 5 

Tarif 
modificat/ajustat 

solicitat 

Tarif aprobat 
01.01.2020 

(CEC 80 lei) 

Tarif fără 
CEC 

1 Colectare și transport deșeuri menajere 

- populație urban 
lei/pers 9,95 9,24 8,15 

2 Colectare și transport deșeuri-populație 

rural 

lei/pers 3,64 3,37 2,97 

3 Colectare și transport deșeuri similare-

pers. juridice 

lei/tonă 340,25 311,90 269,14 

 

 Începand cu data de 01 ianuarie 2020 operatorul va avea dreptul de 
a aplica tariful aferent anului 2. 

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

delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017 care să cuprindă tarifele 
aprobate, conform art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se mandatează primarul Comunei Covăsânț, d-nul Marius-

Silviu Oneț, în a reprezenta Comuna Covăsânț în A.G.A. ADISIGD Arad, 
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pentru a vota în numele și pe seama Comunei Covăsânț hotărârea A.G.A. 
ADISIGD Arad și a semna actul adițional la contractul de delegare prin 

concesiune nr. 1603/24.10.2017, în vederea ducerii la îndeplinire a 

prevederilor din prezenta hotărâre. 
 Art 4. Tarifele modificate urmează a se aplica retroactiv de la 

01.01.2020 și actul adițional la contractul de delegare urmează a se 

aproba și semna în baza mandatului acordat conform art. 3 din 

prezenta hotărâre după avizarea planului tarifar actualizat de către 
Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor 

Europene. 

 Art.5. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege către: 

a) primarului comunei; 

b) Instituția prefectului - Judeţul Arad; 
c) A.D.I.S.I.G.D. Județul Arad; 

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, 

prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin 

afișare la sediul Primăriei și publicarea pe pagina de internet, la adresa: 
www.primariacovasint.ro . 

                              

      PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ 
          JIVA MONICA                                    SECRETAR GENERAL 

          CIUTINA MARINELA 
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