PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 25.01.2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă extraordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 54/21.01.2019 pentru data de 25.01.2019.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 14 consilieri locali din totalul de 17
consilieri validați, absenți fiind d-nii consilieri Hârlău Alin, Kovacs Ștefan și Orădan Rareș.
Preşedintele de şedintă d-na Ioja Elița prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa
de Consiliu Local.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi, preşedintele
de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în
unanimitate cu 14 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 4/25.01.2019 a
Consiliului Local Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de
salubrizare practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. utilizatorilor
serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a
deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr.
1603/24.10.2017
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elita prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul primar Crișan Ioan prezintă faptul că a convocat această ședință de Consiliul
local la care a convocat si reprezentantii RETIM si pe cei ai Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad in vederea discutarii
tuturor problemelor legate de salubrizarea comunei Vladimirescu si de reprezentarea
comunei Vladimirescu in ADIA, dansul dorind ca discutiile sa se poarte pe un ton civilizat si
daca se doreste schimbarea reprezentantului si se considera ca unul din consilierii locali va
face mai mult nu are nimic impotriva sub rezerva ca totusi dansul trebuie sa puna pe
semnatura reprezentantului stampila de primar si astfel prezența dansului in sedintele
respective este din acest motiv necesara.
D-nul consilier Crișan Cristian considera ca prin prezenta d-nului primar ca si
reprezentant al Consiliului local, acesta este bine reprezentat si desi in trecut s-a vehiculat
numele său ca si reprezentant in ADIA, dansul nu-si doreste acest lucru, iar legat de acest
proiect de infiintare a ADIA care a fost inceput acum 9 ani cand dansul nu era consilier
local rezultatele si modul in care isi desfasoara activitatea societatea Retim este mult sub
ceea ce s-a obligat prin contractul de concesiune. Din punctul său de vedere ca simplu
cetatean societatea Retim nu-si respecta obligatiile contractuale si opinia sa este
impartasita de zeci de cetateni cu care a discutat si in consecinta faptul că aceștia solicită
acum o majorare de tarif cand ei ca și societate nu-și respectă obligatiile asumate prin
contract este lipsit de temei si pana cand cei de la Retim nu vor desfasura o activitate
normală si fara probleme la nivelul comunei Vladimirescu dansul nu este de acord cu
majorarea de preț si in consecinta se va abtine la votul proiectului de hotarare. D-nul
consilier considera ca punand in balanta serviciul prestart de Retim si costul acestui
serviciu nu este pertinent la acest moment o majorarea a pretului.
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D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa aduca in discutie problema persoanelor
juridice care din punctul sau de vedere trebuie sa plateasca un pret prea mare si ar dori sa
stie daca acest tarif este un tarif unic care se aplica persoanelor juridice si in opinia sa ar
trebui negociat contractual de fiecare persoana juridical în parte cu cei de la Retim in
functie de necesitatea fiecarei societati intrucat sunt persoane juridice care nu produc
gunoi si nu este normal sa fie incasate ca si cele care produc.
Reprezentantul Retim confirma faptul ca raportat la persoanele juridice contractul
se incheie cu fiecare persoana juridica in parte si raportat la cantitatea de gunoi produsa
de fiecare societate, astfel fiecare persoana juridica plateste cat produce respectiv la
recipientul in care isi depoziteaza gunoiul si la cantitatea de gunoi din el la ridicare si daca
exista litigii legate de cantitate acestea se rezolva amiabil intre persoana juridica si
societatea Retim. Societatile care nu desfasoara activitate nu sunt obligate sa incheie
contract cu cei de la Retim intrucat se presupune ca acestea nu produc gunoi.
D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa vada acest contract care prevede ca
fiecare persoana va plati in functie de cat va produce si pana nu va vedea acest lucru scris
nu va vota majorarea de tarif. Totodată acesta ar dori sa aduca in discutie problema
legata de deseurile vegetale pentru care comuna Vladimirescu a platit sume importante
din bugetul local in luna noiembrie, pentru ca cetatenii comunei sa nu ramana cu aceste
deseuri in curte sau mai rau sa fie aruncate pe domeniul public al comunei.
Reprezentantul Retim prezinta faptul că aceste deseuri vegetale nu fac obiectul
contractului de concesiune catre Retim si astfel cei de la Retim nu au obligatia ridicarii
acestora intrucat in caietele de sarcini care au facut obiectul licitatiei serviciului de
salubrizare a zonei 1 nu au fost prinse pentru ridicare aceste deseuri si astfel pretul licitat
s-a facut doar pentru ceea ce este prins in caietul de sarcini si colectarea acestor deseuri
ar produce costuri extra pentru societatea Retim care nu pot fi facturate cetatenilor
intrucat nu fac obiectul contractului de concesiune.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca ceea ce a spus reprezentantul Retim
este adevarat dar dansul, anul trecut a platit din bugetul comunei containerele respective
pentru deseurile vegetale pentru ca era singura solutie dar in viitor nu este deacord ca
bugetul comunei sa fie incarcat de costuri pentru servicii care ar trebui sa se regaseasca in
factura platita de fiecare imobil raportat la faptul ca acestia scot sau nu deseuri vegetale si
ar dori sa se vina cu o solutie ori din partea ADIA ori din partea Retim pentru a fi rezolvata
incepand cu acest an aceasta problema a desurilor vegetale provenite din gospodariile
cetatenesti. D-nul primar Crisan Ioan apreciază faptul că avand in vedere ca în prezent
pretul practicat de Retim este foarte mic in comparatie cu faptul ca vechiul operator
existent la nivelul primariei ajunsese la un pret de 5 lei/persoana/luna dar acesta ridica
tot, atât gunoiul menajer cat si resturile vegetale si daca va trebui sa se mareasca pretul la
cetatean dar sa fie ridicate aceste deseuri vegetale nu va fi nimeni impotriva sa plateasca
in plus doar sa beneficieze de toate serviciile.
D-nul consilier Crisan Cristian ar dori sa atraga atentia reprezentantului societatii
Retim asupra faptului ca in data de 21 ianuarie 2019 nu a fost respectat graficul cu 2
ridicari intrucat in ziua in care trebuia ridicat conform graficului publicat acest lucru nu s-a
intamplat. Iar după Craciun poate ca masinile de la Retim au fost pe strazi dar ele nu au
oprit să ridice gunoiul ci doar au trecut in viteza la orele 6 ale diminetii. Totodata d-nul
consilier prezinta faptul ca dansul are contract din aprilie cu cei de la Retim dar nu a primit
nici un sac pentru deseurile de plastic pana in acest moment prezentand ca atunci cand a
solicitat sacii prin telefon i s-a solicitat sa se deplaseze la sediul societatii in Arad.
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Reprezentantul Retim prezinta faptul ca data de 28 ianuarie este data de ridicare a
sacilor conform graficului de ridicare iar faptul ca masinile de gunoi au fost pe strazi se
poate dovedi cu gps –ul aflat la bordul masinii. Orele la care incep lucru cei de pe masini
sunt de la 6 dimineata.
D-nul consilier Farcas Gheorghe considera ca e o problema si cu facturile intrucat
nu sunt facturate aceste servicii iar cetatenii in varsta nu au mijloace de vizualizare si plata
a facturilor online si in opinia sa este absolut necesara prezenta unui angajat care sa taie
facturi si s-a fie prezent in comuna Vladimirescu pentru a avea unde plăti cetatenii
serviciile de salubrizare.
D-nul consilier Kempf Francisc nu este de asemenea deacord cu majorarea pretului
de catre Retim intrucat serviciile prestate in acest moment de societatea Retim sunt la un
nivel foarte scazut intrucat nu au dat containere la populatie, sacii pentru plastic la fel nu
ajung la populatie, facturile la fel si astfel pana aceste lucruri nu se vor rezolva dansul va
vota impotriva la orice majorare de preturi.
Reprezentantul Retim prezinta faptul ca societatea a cumparat de la fostul operator
toate tomberoanele care au fost distribuite de acesta la populatie si astfel doar cetatenii
care nu au tomberoane de la vechiul operator vor trebui dotati cu tomberoane.
D-nul consilier Steop David considera ca acest serviciu este foarte prost prestat de
cei de la Retim care nu-si respecta obligatiile contractuale si ar fi deacord sa se mareasca
pretul dar sa se vada pentru ce se platesc acesti bani in serviciul prestat catre populatie.
D-nul consilier considera ca daca exista aceasta obligatie de a pune la dispozitia cetatenilor
tomberoane, saci pentru plastic si facturi și acestea nu se respecta cum sa poată solicita,
raportat la toate aceste nereguli, o majorare de pret. Totodata in opinia d-nului consilier ar
trebui ca cei de la Retim, intr-o locatie stabilita cu Primaria, sa aduca pubelele pentru
populatie de unde cetatenii comunei sa le poata ridica si tot acolo sa poata incheia
contracte si sa primeasca facturi cei care detin contract, fapt ce ar insemna prezenta unui
angajat al Retim care sa se ocupe de toate aceste obligatii.
Reprezentantul Retim prezinta faptul ca dansul va pune la dispozitia cetatenilor
pubele pentru cetatenii care au contract iar cei care au pubele si sunt vechi daca le aduc la
sediu li se va pune la dispoziție alta noua, cea veche urmand sa fie casata.
D-nul primar Crisan Ioan confirma deschiderea primariei care este dispusa sa ofere
un spatiu de depozitare si de unde pot fi ridicate aceste tomberoane si totodata daca se
doreste si un birou pentru a putea fi prezent un angajat al RETIM care sa taie facturi si sa
incheie contracte, va pune la dispozitia societatii Retim si un asemenea spatiu.
D-nul consilier Ardelean Oltean Ioan prezinta situatia sa ca si cetatean in raporturile
cu societatea Retim de la care a solicitat o pubela si a primit una, doar ca aceasta a fost o
pubela folosita in alta gospodarie si e un focar de infectie. Totodata d-nul consilier prezinta
faptul ca desi contractul l-a incheiat la sfarsitul anului a fost facturata si perioada de
dinainte de contract si dansul considera ca e ilegal sa fie facturata si aceasta perioada
intrucat nu face obiectul unui contract.
Reprezentantul Retim prezinta faptul ca pentru persoanele fizice s-a facturat
incepand cu ziua in care cei de la Retim au inceput activitatea in comuna Vladimirescu
intrucat au prestat acest serviciu catre populatie chiar daca nu existau contracte.
D-nul consilier Huzur Dorel prezinta problemele ridicate de cetatenii din localitatile
Mandruloc si Cicir care au casele pe DN 7 și care au reclamat faptul ca cei de Retim, dupa
ce golesc tomberoanele le lasa pe liniile de tramvai si astfel uneori sunt lovite de tramvai
sau ii obliga pe conductori sa coboare pentru a le indeparta de pe linii si ar dori sa fie
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atentionati angajatii sa le puna cat mai aproape de imobil si totodata uneori nu ridica tot
gunoiul doar daca primesc o atentie de la respectivul cetatean care a scos gunoiul.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-na Ioja Elita supune la vot proiectul în forma prezentată care
este respins cu 14 voturi abtinere.
Reprezentantul Retim prezinta faptul ca aceasta majorare de tarif se face conform
prevederilor legale si ea a fost fundamentata in fata ADIA pe modificarile legislative
respectiv introducerea contribuției pentru economia circulara in valoare de 30 lei/tona care
va trebui sa fie inclusa in pret, salariul minim pe economie care a fost majorat incepand cu
1 ianuarie, precum si majorarea cu 1 leu a costului de combustibil care au un impact
asupra costurilor din bugetul societatii. La momentul licitatiei s-a licitat raportat la preturile
si salariile aflate atunci pe piata si aceste majorari au cadrul legislativ care permit ca
operatorii care au licitat la un pret sa poata solicita majorarea cand se schimba unii
indicatori din oferta. Majorarea tarifului a fost verificata si a primit girul ADIA si in cazul in
care nu avea baza legala nu ar fi ajuns pe masa Consiliului local.
D-nul viceprimar Mag Mihai considera ca cei de la Retim pe hartie sunt foarte
organizati dar realitatea este ca nu exista zi in care sa nu existe vreo plangere din partea
cetatenilor raportat la serviciul prestat de cei de la Retim si considera ca cei care ii
controleaza ar trebui sa fie mai atenti la angajatii de pe masini.
D-nul primar Crisan Ioan ar dori ca cei de la ADISIG sa spuna cat mai este
monitorizat proiectul pe bani europeni, s-a incheiat aceasta la 1 ianuarie 2019 si
majorarea aceasta se incadreaza in lege.
Reprezentantul ADISIG prezinta ca monitorizarea se intinde pe o durata de 5 ani si
majorarea respecta conditiile impuse de actele normative in vigoare.
D-nul primar Crisan Ioan considera ca in aceste conditii ar trebui sa se aduca o
modificare a contractului de concesiune in care sa fie introduce si deseurile vegetale si
astfel sa se modifice pretul raportat la aceste noi cantitati de deseuri care vor rezulta la
gospodarii si daca acestea se vor modifica si se va efectua un serviciu de salubrizare la
toate aceste tipuri de gunoaie Consiliul local va aproba modificarea de pret. D-nul primar
reproseaza societatii Retim unele problem de organizare dar problema de care se loveste
comunitatea vine urmare a felului prost in care a fost conceput caietul de sarcini de catre
ADIASIG si care nu a prevazut necesitatea ridicarii de la cetateni si costul pentru deseurile
vegetale si gazon. Astfel, cei de la RETIM neavând prevazut in contract sau in caietul de
licitatii nu au obligativitatea ridicarii acestor desuri ceea ce inseamna ca, ori administratia
publica va trebui ca din bugetul comunei sa suporte costurile de inchiriere si ridicare a
depozitelor unde sa duca contribuabilii deseurile vegetale rezultate din gospodarii ce va
genera costuri foarte mari din bugetul comunei pentru un serviciu care trebuia oferit
cetateanului de catre societatea prestatoare a serviciului de salubrizare sau o alta solutie
este ca si comuna sa incheie un nou contract de concesiune a serviciului de salubrizare
doar pentru acest tip de servicii care sa se transpuna in noi contracte semnate cu
cetateanul de catre societatea care va presta acest serviciu.
Reprezentantul Retim prezinta faptul ca la Oradea a fost aceeasi problema si se va
solicita acceptul ADIASIG pentru ca in viitor sa se incheie contracte de salubrizare pentru
deseurile vegetale care sa fie implementate in comunele unde se impune necesitatea
acestui serviciu. Astfel se intentioneaza existenta unui traseu special pentru toate aceste
deseuri vegetale biodegradabile in viitor tip abonament si in functie de solicitanti se vor
face ridicarile de la populatie.
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2. Proiect de hotărâre privind introducerea contribuției pentru economia
circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară
activitățile de colectare și transport a deșeurilor, conform Contractului de
delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1 nr.
1603/24.10.2017
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elita prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
Reprezentantul ADISIG prezinta faptul ca acest proiect e o lege adica introducerea
contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare
este impusa de un act normativ emis pentru anul 2019. Totodata reprezentantul ADISIG
prezinta ca toate unitatile administrative din judetul Arad au votat acest proiect de
hotarare intrucat este vorba de ratificarea de principiu a unui act normativ.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-na Ioja Elita supune la vot proiectul în forma prezentată care
este respins cu 14 voturi abtinere.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea în sarcina Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și
operatorilor de salubrizare cu care aceasta are încheiate contracte de delegare
a gestiunii serviciului de salubrizare în cadrul Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Arad respectarea
prevederile O.U.G. nr. 74/2018, coroborat cu prevederile art 2 alin (12) din
Legea 101/2006 republicată în contextul implementării Contractului de
finanțare nr. 1263/2010
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elita prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
Reprezentantul ADISIG prezinta faptul ca acest proiect trebuia sa fie aprobat pana
la 30 noiembrie 2018 intrucat asa se prevede in textul O.U.G. nr. 74/2018, coroborat cu
prevederile art 2 alin (12) din Legea 101/2006 republicată în contextul implementării
Contractului de finanțare nr. 1263/2010 dar nu este tarziu si daca va fi aprobat acum si
precizeaza ca toate unitatile administrative din judetul Arad au votat acest proiect de
hotarare.
D-nul viceprimar Mag Mihai precizeaza ca proiectul a facut obiectul unei sedinte
anterioare a Consiliului local in care a fost respins deoarece atunci nu fusesera emise
normele de aplicare a OUG-ului.
Reprezentantul ADISIG precizeaza ca nici la aceasta data nu este emis actul
normativ cu normele de aplicare si totodata s-a prelungit ca pana la sfarsitul lunii iunie sa
fie implementata obligatia în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de salubrizare cu care aceasta are
încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în cadrul Proiectului
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Arad respectarea
prevederile O.U.G. nr. 74/2018, coroborat cu prevederile art 2 alin (12) din Legea
101/2006 republicată.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-na Ioja Elita supune la vot proiectul în forma prezentată care
este respins cu 14 voturi abtinere.
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4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului comunei Vladimirescu în A.G.A la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad
pentru anul 2019 să aprobe cuantumul anual al cotizației şi proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli.
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elita prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori ca reprezentantul comunei Vladimirescu în
A.G.A la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judeţului Arad pentru anul 2019 sa fie d-nul consilier Kempf Francisc.
Reprezentantul ADISIG precizeaza ca primarul comunei Vladimirescu este cel
aprobat in statut si orice modificare a reprezentantului comunei excede baza legala.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca contributia noastra la bugetul ADIA-AC
este raportat la numarul de cetateni ai comunei Vladimirescu si faptul ca valoarea este
stabilita la 2 lei/cetatean iar numarul conform celor de la statistica este de 13.529 .
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-na Ioja Elita supune la vot proiectul în forma prezentată care
este respins cu 6 voturi pentru (d-nii consilieri Boja Florinel Cosmin, Costea Razvan-Ioan,
Farcaş Gheorghe, Hotăran Sorin, Ioja Eliţa, Mag Mihai) si 8 voturi abtinere (domnii
consilieri Ardelean-Oltean Ioan, Crișan Cristian, Dohangie Ioan, Huzur Dorel, Kempf
Francisc, Pășcuțiu Adrian, Steop David, Argintariu Dorel).
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei
extraordinara a Consiliului Local Vladimirescu din data de 25.01.2019 drept pentru care s-a
încheiat prezentul Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IOJA ELIȚA

Contrasemnează,
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ

 …………………………….………………..

 …………………………….………………..
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