
R  O  M  Â  N  I  A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea încheierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale în Zona 4 Făget, judeţul Timiş, din cadrul 

proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş’’ 

 

  Consiliul local al oraşului  Făget, întrunit în şedinţă extraordinară, 

  Având în vedere : 

 -adresa înregistrată la Primăria oraşului Făget sub nr. 4221/18.04.2018, prin care se solicită 

de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş, aprobarea încheierii Contractului 

de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 

Zona 4 Făget, judeţul Timiş; 

 -documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat în 

management al deşeurilor în judeţul Timiş’’ semnat de membrii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Deşeuri Timiş; 

 -Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş; 

 -Raportul procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Zona 4 Făget, judeţul Timiş’’, încheiat 

sub nr. 794/03.04.2018 de către ADID Timiş; 

 -Hotărârea Consiliului Local al oraşului Făget nr.17/2016 prin care s-a aprobat înfiinţarea 

serviciului public de colectare şi transport la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 

Timiş, precum şi documentaţia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de 

colectare-transport a deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş; 

 -prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -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; 

 -prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului –

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 -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; 

 -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, art.9 alin.1 lit. ,,c’’, privind 

fondul pentru mediu; 

 -prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2413/2016 privind aprobarea 

normelor de aplicare a taxei privind fondul pentru mediu; 

 -prevederile Legii nr. 211/201, privind regimul deşeurilor; 

 -prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

 -prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 

şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii, 

  În temeiul art.39 alin.2, 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, 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 

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

activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Zona 4 Făget, judeţul Timiş, în condiţiile 

prevăzute de documentaţia de atribuire în baza căreia s-a derulat procedura de achiziţie, cu 

operatorul BRAI-CATA SRL care a fost desemnat câştigător prin Raportul procedurii de atribuire nr. 

794/03.04.2018. 



  Art.2.-Începând cu data de începere a contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Zona 4 Făget, judeţul Timiş, 

astfel cum a fost definită în modelul de contract din documentaţia de atribuire, se aprobă tarife pentru 

prestarea serviciului: 

Tariful pentru ,,Colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii 
colectate separat, pentru persoane fizice din 
mediul urban’’. 

 
7,46 lei/persoană/lună 

Tariful pentru ,,Colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii 
colectate separat, pentru persoane fizice din 
mediul rural’’. 

 
3,39 lei/persoana/lună 

Tariful pentru ,,Colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor similare provenind din 
activităţi comerciale din industrie, comerţ şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat’’. 

 
333,71 lei/tonă 

Sumă alocată cheltuielilor cu conştientizarea şi 
informarea 

 
85.000 lei/an 

 

Redevenţa  
46.624,91 lei/an 

 

Tarifele nu cuprind TVA 

  Art.3.-Se menţine mandatul acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/2016 

Preşedintelui ADID Timiş pentru semnarea, în numele şi pe seama Oraşului Făget, a Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 

Zona 4 Făget, judeţul Timiş, după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaţilor implicaţi în 

ADID (în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin.1 lit. ,,f’’ şi art.20 alin.2 din Statutul ADID Timiş)  a 

încheierii contractului de delegare cu operatorul BRAI-CATA SRL, desemnat câştigător ca urmare a 

parcurgerii şi finalizării procedurii de atribuire. 

  Art.4.-Se menţine mandatul acordat ADID Timiş de Oraşul Făget prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.17/2016 pentru monitorizarea executării Contractului de delegare prin concesiune 

a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Zona 4 Făget, judeţul Timiş şi 

pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatorul BRAI-CATA SRL în ceea ce priveşte realizarea 

indicatorilor de performanţă şi calitatea serviciului furnizat utilizatorilor. 

  Art.5.-În conformitate cu dispoziţiile art.21 din Statutul ADID, se mandatează domnul 

MARCEL AVRAM, având funcţia de primar, pentru a reprezenta Consiliul Local al oraşului Făget în 

Adunarea Generală a Asociaţilor Implicaţi ADID având ca obiect cele aprobate prin prezenta hotărâre, 

pentru a vota şi semna, în numele Consiliului Local al oraşului Făget Hotărârea AGAI a ADID şi 

pentru a duce la îndeplinire, în cadrul AGAI ADID, prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică : 

       -dosar hotărâri , 

       -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  , 

       -Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea  

                                         proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, 

        -ADID Timiş, 

        -biroului economic, 

        -viceprimar, 

        -primar, 

        -afişaj. 

 

           CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ             

                 SECRETAR                                                         Dan Gaşpar                        

            Jr.Valentina Sita   

  
             

 

            Nr.___/19 aprilie 2018 

            SV/LL/8 ex. 



 

 


