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HOTĂRÂREA  Nr. 124 

din 20.12.2017  
privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al 

Deşeurilor pentru perioada 23.04.2018-31.12.2018 
 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad,                                                                              
Având în vedere:  
- Adresa nr. 1768/20.11.2017 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 

Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 
- Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 

20130/23.10.2017,  
- referatul secretarului comunei Vladimirescu  

- raportul d-ului primar Crisan Ioan care propune promovarea acestui proiect de hotărâre 

- prevederile art. 6 lit. k) și lit. p) coroborat cu art. 26 din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

-votul de 17 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinară din 20.12.2017 de Consiliul local al comunei 
Vladimirescu 

 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă tariful facturat de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. și plătit de 
către Utilizatori (persoane fizice/juridice) pentru activitatea de colectare separată și transportul 
separat al Deşeurilor Municipale care va fi după cum urmează: 

 

 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Tarif mediul rural 
(lei/persoana/luna) 

2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

Tarif operatori 
economici (lei/tonă) 

250,56 243,87 238,89 235,89 233,42 

 
(2) Tarifele mai sus menționate nu includ TVA. 
 
(3) În acest tarif vor fi incluse și costurile pentru activitățile de compostare, transfer, sortare, în 
funcţie de stația arondată zonei și aria de delegare specifică ZONEI 1 și fluxului de deşeuri 
aferent zonei. La stabilirea tarifului pentru Utilizatori se va lua în calcul un indice mediu de 
generare a deşeurilor de 0,42 kg/persoana/zi în mediul rural, și se va utiliza greutatea specifică 
de 0,35 tone/mc, conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de 
Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017. 
 

Art. 2. Se aprobă tariful pentru perioada 23.04.2018-31.12.2018, facturat de către 
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. și plătit de către Utilizatori (persoane fizice/juridice) pentru 
activitatea de colectare separată și transportul separat al Deşeurilor Municipale în valoare de 
2,62 lei fără TVA/persoană/lună și 250,56 lei fără TVA/tonă pentru persoane juridice, conform 
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 
20130/23.10.2017. 
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Art. 3. Tariful de facturare aplicat de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  pentru 

activitatea de colectare separată și transport separat al Deşeurilor Municipale va cuprinde toate 
costurile pentru activitatea de colectare, inclusiv tarifele aferente activităţilor de sortare, 
compostare, transfer, depozitare la Depozit sau alte operaţiuni de eliminare, după caz. 

 
Art. 4. (1) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia 

aplicabilă, adoptată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice, cu respectarea prevederilor Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 
Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017. 

(2) Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților 
din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 
Județul Arad, în temeiul hotărârilor emise de către Consiliile Locale membre. 

 
Art. 5. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul comunei 

Vladimirescu, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Vladimirescu. 
 
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 

Arad. 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 
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