
Consiliul Local Mașloc 

Judeșul Timiș 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 33 
Din 31.07.2019 

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

municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului 
de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a 

deșeurilor nr. 2303/08.12.2017 
 

Consiliul Local al com. Mașloc, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2019 
Având în vedere: 

- Adresele nr. 2610/28.05.2019 și 2962/14.06.2019 a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș, 

- prevederile OUG 196/2005 privind fondul pentru mediu modificate  și completate 

prin OUG 74/2018 și Legea nr.31/2019 ; 

- prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și 

transport a deșeurilor din Zona de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017 semnat 

cu operatorul RETIM ECOLOGIC  SERVICE S.A. pentru Zona 1 a județului Timiș; 

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

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; 

- prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

    - Hotărârea nr.2 din 21.05.2019 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș prin care s-au aprobat tarifele, 

           In temeiul art. 196(1) din OUGnr.57/2019 privind Codul adminsitrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

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

de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 - nr. 2303/08.12.2017  semnat cu  
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  pentru activitatea de colectare separată și 
transport separat al deșeurilor municipale, acestea urmand a fi: 

Tarif UM Tarif propus 

 

Populație urban lei/persoană/lună 10,78 (TVA inclus) 

Populație rural lei/persoană/lună 3,67 (TVA inclus) 

Operatori economici și instituții 

publice 

lei/tonă 305,79 + TVA 

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

activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 - nr. 2303/08.12.2017 care să 
cuprindă tarifele aprobate, conform Art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Noile tarife menționate la art.1 din prezenta hotărâre vor fi aplicabile după aprobarea 



acestora în AGA ADID Timiș – Zona 1 și semnarea actului adițional la contractul 
semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC  SERVICE S.A. nr. 2303/08.12.2017. 

 

Art.4. Se mandatează primarul com. Mașloc, D-l Lupu Ionel, pentru a reprezenta UAT com. 
Mașloc în AGA ADID Timis, pentru a vota în numele și pe seama UAT com. 
Mașloc  hotărârea AGA ADID Timiș cu privire la majorarea tarifelor și pentru a 
mandata președintele ADID Timiș să semneze actul adițional la contractul de delegare 
prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 nr. 
2303/08.12.2017 încheiat cu Retim Ecologic Service S.A., în vederea ducerii la 
îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre. 

 

Prezenta hotărâre se comunică către: 

 

- Primarul com. Mașloc, 
- cetățeni, prin afișare la sediul Primăriei și pe site-ul UAT com. Mașloc 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri – Județul Timiș 
- Instituția Prefectului - Județul Timiș. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează, 

 Consilier local,                                                                                   Secretar, 

            Iercu Eugen                                                                              Szigeti Cornel  

 

 

 

 
Nr. total consilieri: 11 

Consilieri prezenți:9 

Voturi pentru:9 

Voturi împotrivă:0 

Abțineri:1 

 


