
R O M Â N I A         

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                  H O T Ă R Â R E 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare 

 

  Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

  Având în vedere: 

 -adresa nr. 1088/27.06.2018 a SC BRAI-CATA SRL şi adresa nr. 1704/29.06.2018 a ADID 

Timiş cu privire la aplicarea taxei speciale de salubrizare, prevăzută de art. 26 alin. 8  lit. ,,a’’ din 

Legea nr.101/2006, republicată; 

 -referatul nr.6842/27.07.2018 al Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea 

proiectelor, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, prin care propune, începând cu data de 

15.09.2018, instituirea taxei speciale de salubrizare în sarcina persoanelor care beneficiază de 

serviciile de colectare şi transport al deşeurilor municipale pe raza UAT Făget, dar nu au încheiat 

contract cu operatorul de salubrizare, după cum urmează: 

  -colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor de la populaţie în mediul 

urban= 7,46 lei/pers./lună (tariful nu include T.V.A.); 

  -colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor de la populaţie în mediul 

rural=3,39 lei/pers./lună (tariful nu include TVA),   

  Precum şi stabilirea tarifului de 333,71 lei/tonă (tariful nu include TVA) pentru 

activităţile de colectare ocazională a deşeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri şi alte 

situaţii sau locaţii similare şi servicii suplimentare de ridicare a deşeurilor de pe domeniul public de 

către operator (deşeuri depozitate, abandonate în locuri nepermise). 

 -Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de 

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

Intercomunitară Timiş; 

 -Statutul Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară Deşeuri Timiş; 

 -Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare  transport al 

deşeurilor municipale în Zona 4, judeţul Timiş, din cadrul proiectului ,, Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în judeţul Timiş’’ şi implicit, tariful de colectare a deşeurilor în Zona 4; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local ;  

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

completările ulterioare; 

 -prevederile art. 26 din  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare-; 

 -prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 -prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 -prevederile Ordinului A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

 -prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

  În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,c’’, alin. 6 lit. ,,a’’ pct. 14, art. 45 alin. 1 lit. ,,c’’ 

şi ale art. 115 alin. 1 lit. ,,b’’ 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 instituirea taxei speciale de salubrizare în sarcina persoanelor care 

beneficiază de serviciile de colectare şi transport al deşeurilor municipale pe raza UAT Făget prestate 

de operatorul SC BRAI-CATA SRL, după cum urmează:  

                                   -colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor de la populaţie în 

mediul urban= 7,46 lei/pers./lună (tariful nu include T.V.A.); 



             -colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor de la populaţie în 

mediul rural=3,39 lei/pers./lună (tariful nu include TVA).   

  Art.2.- Obligaţia de a plăti taxa specială de salubrizare revine fiecărei persoane fizice 

care nu a încheiat contractul pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale cu operatorul SC 

BRAI-CATA SRL-delegat în cadrul Contractului de delegare prin concesiune a  gestiunii activităţii de 

colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 4,  judeţul Timiş sau al căror contract  a fost 

reziliat ca urmare a neplăţii serviciului de salubrizare. 

 Pentru utilizatorii, persoane fizice  care au încheiat contracte cu operatorul SC BRAI-CATA 

SRL mai târziu, obligaţia plăţii taxei de salubrizare încetează începând cu data de 1 a lunii următoare 

celei în care utilizatorul a încheiat contract cu operatorul.  

  Art.3.- Decontarea tarifului de salubrizare către operator din taxa specială se face pe 

baza facturii emise de operator, termenul de plată fiind de 30 de zile de la data primirii facturii de către 

UAT.   

  Art.4.- Având în vedere prevederile contractului de delegare nr. 1088/21.05.2018, se 

aprobă tariful de 333,71 lei/tonă (fără TVA) pentru activităţile de colectare ocazională a deşeurilor 

de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri şi alte situaţii sau locaţii similare şi servicii suplimentare 

de ridicare a deşeurilor de pe domeniul public de către operator (deşeuri depozitate, abandonate în 

locuri nepermise), acestea urmând a fi achitate din bugetul local, în vederea facturării urmând a se 

lua în considerare în funcţie de fracţia colectată (deşeuri reziduale sau deseuri reciclabile), compoziţia 

şi densităţile de deşeuri prezentate în caietul de sarcini. 

  Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Biroul economic . 

  Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică: 

        -dosar hotărâri, 

        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

        -Biroului economic, 

        -Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, 

        -A.N.R.S.C. 

        -SC BRAI-CATA SRL 

                   -primar 

 

 

 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ                                    PREŞEDINTE   ŞEDINŢĂ                        

                      SECRETAR                       Lazăr Valerică-Ionel                                                                                       

                 Jr.Valentina Sita                
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